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Ми прет ста ву ва ог ром на чес т и за до вол ство да на пи ша м пред го вор кон пуб ли ка ци ја та: “Зго -
ле му ва ње на јав но то зе ле ни ло ка ко им пе ра тив во ур ба нис тич ко то про ек ти ра ње-ур ба нис -

тич ко ар хи тек тон ски ин тер венци и на цен трал но то град ско под рач је во Скоп је”, под гот ве на и
из да де на од нас тав ни от ка дар и сту ден ти те на фа кул те тот за Ар хи тек ту ра при МИ Т Уни вер зи тет -
Скоп је.

Ма те ри ја лот кој е об ја вен во пуб ли ка ци ја та  ќе да де при до нес и ос тави тра ги во ар хи тек ту ра та и
ур ба низ мот соз да вај ќи ед на но ва ди мен зи ја и па ра диг ма во на уч ни от, оп штес тве ни от и еко ном -
ски от раз вој на на ше то оп штес тво то и по ши ро ко. Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до ни ја пре ку пуб ли ка -
ци и те од ва ков вид ја из ра зу ва сво ја та под гот ве нос т пре ку об ра зов ни от про цес кон прик лу чу ва ње
во ев роп ски те те ко ви во соз да ва ње на хармо ни зи ра ни ур ба ни прос то ри. 

Збо ро ви те на Ми ха ел Гра вис – “Ди ја ло гот во ар хи тек ту ра та е концен три ран врз иде ја та на вис ти -
на та”, не на ве ду ва на со фис ти ци ра ни от па т кој се кој ар хи тек т тре ба да го по ми не при соз да ва -
ње то на сво и те де ла. 

Цел та на пуб ли ка ци ја та е за ед нич ка за си те нас – про ек ти ра ње на ат рак тив ни јав ни прос то ри и
зе ле ни пов рши ни, пре диз ви ка на од пот ре ба та на оп штес тве на та за ед ни ца за сог ле ду ва ње на пер -
спек тив ни те мож нос ти во ид ни от вре мен ски пе ри од на фун кци о ни ра ње на гра дот.  

МИ Т Уни вер зи тет – Скоп је ка ко ви со ко об ра зов на инс ти ту ти ци ја во сво е то по ве ќе го диш но ра бо -
те ње се до ка жа ка ко еден од но си те ли те на об ра зов ни от про цес во Ре пуб ли ка Се вер на Ма ке до -
ни ја. На ша та ви зи ја прет ста ву ва во дил ка во кре и ра ње на раз вој ни от про цес и кре а ци ја на на со ки
за ид ни от Уни вер зи тет ски раз вој.

МИ Т Уни вер зи тет - Скоп је ги не гу ва об ра зов ни те вред нос ти аб сор би рај ќи ги ак тив нос ти те ко и се
не оп ход ни за иден ти фи ку ва ње и за до во лу ва ње на об ра зов ни те пот ре би во сов ре ме ни те ус ло ви.
Син те за та на об ра зов но на уч ни те ком по нен ти е ос но вен дви га тел кој не во ди кон па тот на сво јот
раз вој и ус пех ве ру вај ќи во сво и те иде а ли и сво ја та ми си ја че ко реј ќи кон па тот на ус пе хот.  Фа кул -
те тот за ар хи тек ту ра во рам ки те на МИ Т Уни вер зи тет ги не гу ва об ра зов ни те вред нос ти ка рак те рис -
тич ни за сов ре ме ни те ус ло ви. 

Ар хи тек ту ра та и ур ба низ мот го ме ну ва ат прос то рот, ги пре об ра зу ва ат ар хи тек тон ски те еле мен -
ти, го кул ти ви зи ра ат и ос мис лу ва ат на чи нот на жи ве е ње и при до не су ва ат ка ко дел од ис то ри ја та.
Прос то рот прет ста ву ва оп што чо веч ко доб ро. Но не рет ко тој е из ло жен на број ни не до вол но јас но
ди зај ни ра ни ре ше ни ја на упот ре ба од нос но зло у пот ре ба. Чо ве ко ва та свес т се уш те не мо же да
пер ци пи ра де ка прос то рот не е не ог ра ни че но доб ро, ту ку доб ро ко е мо же со неп ри мер на упот -
ре ба да се пот ро ши и обез вред ни. 

Ар хи тек ту ра та е под лож на на про ме ни. Во по след но вре ме мно гу чес то се пов рзу ва со при ро -
да та. После ура га нот Сен ди и ра зор ни от зем јот рес во Ја по ни ја ар хи тек тон ска та би о ми мик ри ја
прет ста ву ва од ржлив на чин на ар хи тек тон ско и ур ба нис тич ко дви же ње. То а е инс пи ри ра но од про -
ме ни те во при ро да та пре ку адап ти ран на чин на ре ша ва ње на чо веч ки проб ле ми и сим би о за со
при ро да та. Ему ли ра тив ни от раз вој на ор га ни зи ми те во при ро да та ни ну да т на чин на пла ни ра ње
на ид ни на та на зем ја та. Ова а го по со чу ва м со цел да го пов рза м мул тип ли ци ра но то зна че ње на
ар хи тек ту ра та и ур ба низ мот со си те фор ми и об ли ци од чо ве ко во то жи ве е ње. 

Па ра диг мич но, ар хи тек ту ра та мо же да се наб љу ду ва ка ко ес те ти ри зи ра на фор ма на ди зај нер -
ски и ли ков ни ком по нен ти. Ур ба нис тич ка та ре кон струк ци ја прет ста ву ва но ва гран ка на ар хи тек ту -
ра та ко ја што ду ри во 20 век про бу ду ва ин те рес. Внат реш ни от град, од нос но ис то рис ки от град ски
цен тар прет ста ву ва ос но вен фо кус на ин те ре си ра ње на ур ба на та ре кон струк ци ја. Еко ном ски те
и со ци јал ни те си ли од ин дус трис ка та ре во лу ци ја ос та ва ат го ле м бе лег во тран сфор ма ци ја та на
град ско то јад ро. Ис кус тва та од ми на ти те го ди ни по ка жу ва ат де ка ур ба на та ре ге не ра ци ја не мо -
же да ус пе е без да се ба зи ра врз ло кал ни те вред нос ти и по тенци ја ли. Ид ни на та на гра до ви те се
ба зи ра врз тех но лош ки те дос тиг ну ва ња пар ти ци пи рај ќи ги во се бе и кул тур ни те вред нос ти. Чо ве -
кот мо ра да би де флек си би лен за да жи ве е во гра до ви те на ид ни на та. 

Искре но по са ку ва м уш те мно гу ус пеш ни про ек ти и но ви ар хи тек тон ско ур ба нис тич ки ре ше ни -
ја. 

Скоп је, 2019                                                 проф. д-р. Ма ри јан Сте ва нов ски, рек тор
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Пред го вор кон пуб ли ка ци ја та



It is my great honor and pleasure to write a preface to the publication: „Increasing public greenery as
an imperative in urban design - urban architectural interventions in the central city area in Skopje“, pre-

pared and issued by the teaching staff and students at the Faculty of Architecture at MIT University -
Skopje.
The material published in the publication will contribute and leave traces in architecture and urbanism
by creating a new dimension and paradigm in the scientific, social and economic development of our
society and beyond. Through the publications of this kind, the Republic of North Macedonia expresses its
readiness through the educational process to join the European trends in the creation of harmonized
urban spaces.
The words of Michael Graves - „Dialogue in architecture is concentrated on the idea of truth“, does lead
to the sophisticated path that every architect should pass in the creation of his works.
The purpose of the publication is common to all of us - the design of attractive public spaces and green
spaces, caused by the need of the social community to perceive the prospects of functioning of the city
in the future.
MIT University - Skopje as a higher education institution in its many years of work proved itself as one of the
bearers of the educational process in the Republic of North Macedonia. Our vision is a guide in creating
the development process and creating directions for the future University development of the. 
MIT University - Skopje nurtures educational values by absorbing the activities that are necessary for iden-
tifying and meeting educational needs in contemporary conditions. The synthesis of educational scientific
components is a fundamental driver that leads us to the path of its development and success by following
its ideals and mission while walking on the path of success. The Faculty of Architecture as integral part of
MIT University nurtures educational values characteristic for of modern conditions.
Architecture and urbanism change space, transform architectonic elements, cultivate and envisage their
way of living and contribute as part of history. Space is a common human commodity. But often it is ex-
posed to numerous insufficiently clear designed solutions for use or misuse. Human consciousness still can-
not perceive that space is not infinite commodity, but a commodity that can be wasted and devalued
of inadequate use.
Architecture is subject to change. Lately, it is very often associated with nature. After Hurricane Sandy
and the devastating earthquake in Japan, architectural biomimicry is a sustainable way of architectural
and urban movement. It is inspired by changes in nature through an adapted way of solving human prob-
lems and symbiosis with nature. The empirical development of organisms in nature offers us a way of plan-
ning the future of the country. I point this out in order to connect the multiplied significance of architecture
and urbanism with all forms and forms of human life.
Paradigmatically, architecture can be observed as an aesthetic form of design and art components. The
urban reconstruction is a new branch of architecture that arouses interest even in the 20th century. The
inner city, that is, the historic city center, is the main focus of interest in urban reconstruction. The economic
and social forces of the industrial revolution have left a major mark in the transformation of the city core.
The past years’ experiences show that urban regeneration cannot be successful unless it is based on local
values and potentials. The future of cities is based on technological advancements and comprised of
cultural values. Men must be flexible to live in the cities of the future.
I sincerely wish for many more successful projects and new architectural urban solutions.

Skopje, 2019                                                                                       Prof. Marijan Stevanovski PhD. Rector
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Preface to the publication



Пуб ли ка ци ја та со нас лов „Зго ле му ва ње на град ско то зе ле ни ло ка ко им пе ра тив во ур ба нис -
тич ко то про ек ти ра ње - Ур ба нис тич ко ар хи тек тон ски ин тер венци и на цен трал но то град ско под -

рач је на Скоп је“ про из ле зе од ис тра жу ва ња та на сту ден ти те по ар хи тек ту ра по пред ме ти те:
Ур ба ни за м 1 и Пеј заж на ар хи тек ту ра во из ми на ти от зим ски се мес тар (2018/2019), ка ко и од ур ба -
нис тич ка та ра бо тил ни ца ор га ни зи ра на на фа кул те тот за ар хи тек ту ра во пе ри о дот од ме се ц де -
кем ври 2018 г. до фев ру а ри 2019 г.

Ова а струч на пуб ли ка ци ја прет ста ву ва зав ршна фа за на по ве ќе ме сеч но то ис тра жу ва ње и ра -
бо та на сту ден ти те од пет ти и шес ти се мес тар на до дип лом ски сту ди и и сед ми се мес тар од пост -
дип лом ски сту дии. 

Гра дот Скоп је, из ми на ти те 10 ти на го ди ни се со о чу ва со се ри оз ни проб ле ми во ур ба низ мот, град -
ско то пла ни ра ње, про ек ти ра ње и про шу ру ва ње, не дос та ток на јав но зе ле ни ло, и ае ро за га ду ва -
ње. Под рач је то на Оп шти на Цен тар, цен трал но то град ско под рач је, е де лот од гра дот ка де што
по след ици те од си те ови е проб ле ми се нај за бе ле жи тел ни. Про ек ти те, об ја ве ни во ова а пуб ли ка -
ци ја прет ста ву ва ат но ви и све жи иде и и при до нес за над ми ну ва ње на проб ле ми те на гра дот Скоп -
је. 

Пред ме тот на ова ис тра жу ва ње про из ле зе од ни за та проб ле ми со кој се со о чу ва гра дот, фо ку -
си рај ќи се на град ско то зе ле ни ло во Скоп је, по стоеч ки те „зе ле ни“ зо ни - пар ко ви и трев ни пов рши -
ни и за пуш те ни те град ски прос то ри. Си те ови е јав ни пов рши ни се ко рис та т се кој днев но ка ко од
стра на на жи те ли те на Оп шти на Цен тар та ка и од ос та на ти те гра ѓа ни на Скоп је и држа ва та. За -
тоа, ти е прет ста ву ва ат зна ча ен ак цен т на ур ба но то жи ве е ње и раз вој на гра дот. 

Цел та на ис тра жу ва њ то е да се иден ти фи ку ва ат пре ос та на ти те зе ле ни пов рши ни во цен трал но -
то под рач је – Го ле м Ринг, ко и ос та на а неп ро ме не ти и не у ниш те ни од из ми на ти те гра деж ни ак тив -
нос ти, а сог лас но со то а и нив на ре ви та ли за ци ја и пре на ме на со цел до би ва ње на
по фун кци о на лен и ес тет ски об ли ку ван ур бан, град ски пеј заж.

При ме не ти се ме то ди на ис тра жу ва ње ко и овоз мо жи ја по се оп фа тен прег лед и ана ли за на по -
стоеч ки те проб ле ми и фак то ри те на нив но пре диз ви ку ва ње и од ко и про из ле го а на со ки за над ми -
ну ва ње и ре ша ва ње на за да чи те во про це сот на про ек ти ра ње. 

Ка ко по чет на ос но ва на про ек ти те бе ше пре зен ти ра на по стоеч ка та сос тој ба на те ре нот и бе а
да де ни при ме ри пре ку струч на и на уч на ли те ра ту ра за на чи нот на ур ба на ре ви та ли за ци ја на јав -
ни прос то ри. При ра бо та та, сту ден ти те, за ед но со нас тав ни от тим, пре ку ана ли за, пре зен та ци ја
на мож ни те ре ше ни ја,  кон сул та ци и и јав ни ан ке ти, бе а усво е ни ко неч ни те про ек ти.  

Асс. м-р Дам јан Бал коски, уред ник
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Во вед во ис тра жу ва ње то во пуб ли ка ци ја та      



The publication titled „Increasing urban greenery as an imperative in urban planning - urban archi-
tectural interventions in the central city area of Skopje“ arose from the studies by the architecture

students in the following subjects: Urbanism 1 and Landscape Architecture in the past winter semester
(2018/2019), as and from an urban workshop organized by the faculty of architecture in the period of De-
cember 2018 until February 2019. 

This professional publication is the final phase of the several months long research and work of the stu-
dents of the fifth and sixth semester of the undergraduate studies and the seventh semester from the post-
graduate studies.

The City of Skopje, in the past 10 years, faces serious problems in urbanism, urban planning, design and
development, lack of public greenery, and air pollution. The area of the Municipality of Centar, the central
city area, is the part of the city where the consequences of all these problems are noticeable the most.
The projects published in this publication represent new and fresh ideas and suggestions to overcome
the problems of the City of Skopje.

The subject of this research emerged from the series of problems the city faces, focusing on the city
greenery in Skopje, the existing „green“ zones - parks and grassy areas and the deserted urban areas. All
of these public spaces are used daily by both the residents of the Municipality of Centar and other citizens
of Skopje and the state. Therefore, they represent a significant part on the urban living and development
of the city. 

The purpose of the research is to identify the remaining green areas in the central area - Golem Ring,
which remained unchanged and intact from the past construction activities, and according to that their
revitalization and conversion in order to obtain a more functional and aesthetically shaped urban, urban
landscape. 

Research methods which were used enabled a more comprehensive overview and analysis of the ex-
isting problems and the factors causing them and which resulted in directions for overcoming and solving
tasks in the design process. As an initial basis of the projects, the existing situation on the ground was pre-
sented and examples were given through professional and scientific literature on the manner of urban
revitalization in public spaces. During the work, the students, along with the teaching team, through the
analysis, presentation of possible solutions, consultations and public polls, adopted the final projects.

Damjan Balkoski, M.Arch, editor
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Introduction to research in the publication



1. Проф. Д-р. Со ња Ри зоска Јо ва нов ска, 
Ре до вен про фе сор на Фа кул те тот за пси хо ло ги ја при МИ Т Уни вер зи тет

Ка ко ре зул та т на по ве ќек рат ни ис тра жу ва ња на сту ден ти те по ар хи тек ту ра по пред ме ти те: Ур -
ба ни за м 1 и Пеј заж на ар хи тек ту ра про из ле гу ва ед на мно гу зна чај на пуб ли ка ци ја ко ја ја дик -

ти ра це ло куп на та на со ка за да се пре ис пи та ат не са мо ур ба нис тич ки те пла но ви во Скоп је,
по точ но во Оп шти на Цен тар, ту ку да се свр ти вни ма ни е то и на со ци о лош ки те фе но ме ни ко и се
зна ча ен фак тор за ис тра жу ва ње на сре ди на та,  или пак, уш те по ап страк тно  при ро да та, со цел
да се ука же на ре ал ни те сос тој би во оп штес твот. По точ но ка жа но, про ме ни те во оп штес тво то, ко -
и от во ра ат но ви пер спек ти ви, да пов ли ја е да се на до пол ни мо за и кот и со „кул тур ни пеј са жи“ за
соз да ва ње на „но во единство на раз лич нос ти те во мо рал но-еко лош ка  кул ту ра “. 

Ова а пуб ли ка ци ја е од го ле мо зна че ње, би деј ќи да де ни те пла но ви за це ло куп нос т на кул тур ни те
пеј са жи до а ѓа ат ди рек тно од сту ден ти те на Фа кул те тот за ар хи тек ту ра при МИ Т Уни вер зи тет и ин -
ди рек тно ука жу ва ат на еко лош ка та свест, ка ко ко лек тив нос т и пот ре ба за про ме ни и се по ја ву ва -
ат ка ко зна чај на и прет постав ки за од ржлив раз вој во сов ре ме но то оп штес тво, што е од
неп ро цен ли ва важ нос т за сов ре ме ни от жи вот. 

Во ис тра жу ва ње то на од но сот на ур ба ни от сис те м во со од нос со со ци јал ни от сис те м и око ли -
на та, ка ко и прис та пот кон ствар нос та ка ко ед на це ли на, имај ќи го пред вид по стоеч ко то, кул ту ра -
та од ед на стра на и при ро да та од дру га стра на се до би ва ед на це лос на сли ка за ит на пот ре ба
на прес трук ту и ра ње на ур ба ни от прос тор со цел да се до би ја т по ве ќе на мен ски „кул тур ни пеј са -
жи“ и то а се единстве на цел, да се по до бри це ло куп нос та на жи ве е ње, и да се пов ли ја е на со ци -
ј л ни те од но си на лу ѓе то.

Ови е тру до ви ин ди рек тно ука жу ва ат и на по стоеч ки те ус ло ви да се пов ли ја е на од ре де ни посту -
ла ти за да ста на т ак ту ел ни и зна чај ни пра ша ња на со цио-еко лош ка та и мо рал но-еко лош ка та кул -
ту ра на од но си те кон воз ду хот, во да та, зем јиш те то, хра на та, енер ги ја та, об но ва та, раз во јот и се
она ко е ќе во ди кон дос тоен кул ту рен прос тор на жи ве е ње де лу ва ње и заш ти та на чо ве ко ви от жи -
вот. 

Во тој кон текст, пуб ли ка ци ја та ка ко зби р на мно гу ис тра жу ва ња ја от сли ку ва и мо мен тал на та
свес т на мла да та по пу ла ци ја и пра ви обид да се ис так на т пот ре би те од во о чу ва ње на ни за проб -
ле ми во де лот на заш ти та та на сре ди на та, или по кон крет но неј зи но то за га ду ва ње, ка ко и обид да
го про ши ри по ле то на наб љу ду ва ње ко е по чес то нав ле гу ва во сфе ра та на фи ло зоф ски те и етич -
ки те проб ле ми, но и по ли тич ки те, ко и про из ле гу ва ат од раз во јот на мо дер на та ци ви ли за ци ја осо -
бе но во по след ни те две сто ле ти ја, а ко и де нес, на по че то кот на два е сет и први от век, се
на мет ну ва ат со це ла та сво ја се ри оз нос т и смис ла. 

Со ци ј л на та ди мен зи ја се на мет ну ва ка ко не оп ход нос т се ри оз но да не со о чи си те гра ѓа ни  со
при чи ни те ко и до ве ду ва ат до гло бал но то за топ лу ва ње и кли мат ски те про ме ни, гу бе ње то на ди вер -
зи те тот, ко и се са мо дел од проб ле ми те и ко и на гло бал но ни во и за мно гу крат ко вре ме ќе ја по -
ка жа т ра зор на та мо ќ и ќе го на ру ша т нор мал ни от жи вот на ми ли о ни лу ѓе, не са мо на прос то рот
ко е е рам ка на ови е ис тра жу ва ња, Оп шти на Цен тар. 

Пот ре ба та од соз да ва ње на ови е „кул тур ни пеј са жи“ се не мет ну ва ка ко не избеж на ре ал нос т и
на нив на та из град ба  тре ба се риз но да се ра бо ти, осо бе но од стра на на они е ко и се моќ ни во
еко но ми ја та и во по ли ти ка та, они е ко и иг ра ат глав на уло га и се во ко ре ла ци ја  со уре ду ва ње на
„свет ски от сис тем“.

Ед нов ре ме но, по со че ни те ур ба нис тич ки пла но ви во Оп шти на Цен тар ука жу ва ат и на прис та пот
во над ми ну ва ње на проб ле ми те со не за до вол ство то на ѓра ѓа ни те, или  пак, над ми ну ва ње на ефек -
тот на стак ле на та гра ди на или попра вед на та рас пре дел ба на ма те ри јал ни те доб ра. На тој на чин,
ис так ну ва ат де ка за ед нич ко то ре ше ни е пре ку из диг ну ва ње на ини ви ду ал на та и ко лек тив на та свес т
е воз мож но не са мо ка ко прис тап на це ли на та, и не са мо  ка ко по се бен проб ле м на еко но ми ја -
та, еко ло ги ја та или ети ка та на при мер, ту ку де ка е мож на еко лош ка еко но ми ја, ка ко да се уп ра -
ву ва со јав но то доб ро, или ка ко да се вред ну ва чо ве ко ви от жи вот и да се гра ди „од ржли ва
за ед ни ца“ ко ја ќе пов ли ја е на и ква ли те тот на жи вот. Вак ва та стра те ги ја не е обич на стра те ги ја, ту -
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ку ја оз на чу ва и це ло куп нос та на стра те ги ја та на уп ра ву ва ње со сре ди на та, ко и се фо ку си ра ни
на ед на за ед нич ка цел: соз да ва ње на од ржли ва за ед ни ца. еко лош ка та ети ка, ети ка та на сре ди -
на та, еко-ети ка та, би о е ти ка та се са мо дел од зна чај ни те па ра мет ри за да оп сто и ме и ка ко би тиа,
но и ка ко би о лош ки суш тес тва на зем ја та. 

Осо бен рес пек т кон сту ден ти те од Фа кул те тот на ар хи тек ту ра ко и ин ди рек тно вли ја ат на но ва та
ур бна нис тич ка кул ту ра, а осо бе но на уред ни кот, асс. м-р Дам јан Бал коски за не го ва та ен ту зи јас -
тич ка енер ги ја и жел ба та да ја ис так не важ нос та од ис тра жу ва ња та ко и се зна ча ен фак тор, но и
мо жен дви га тел на па тот за соз да ва ње на еко-гло ба ли за ци ја и ху ма ни за ци ја од стра на на мла ди -
те ге не ра ци и за да се соз да де нов по ре док на све тот во кој ќе би де вклу чен и со ци о е ко лош ки мо -
рал во соз да ва ње то или ру ше ње то на би ло ка ков прос тор на пла не та та Зем ја.

2. Љуп чо Бал коски, ар хи тект

Сту ден ти те ко и сту ди ра ат ар хи тек ту ра на фа кул те ти те во Скоп је има ат ис клу чи тел на мож нос т
да сту ди ра ат во град на кој што ра бо те ле врв ни ар хи тек ти и по ну ди ле ур ба нис тич ко ар хи тек -

тон ски ре ше ни ја за не го ви от раз вој. То а е пе ри о дот ко га по сле зем јот ре сот во 1963 го ди на, Обе -
ди не ти те На ци и об ја ви ле кон кур с за ур ба нис тич ки ре ше ни ја за гра дот Скоп је ка де што свој
при до нес за ид ни от раз вој на гра дот да до а свет ски поз на ти те ар хи тек ти: Кен зо Тан ге, Ра до ван Ми -
ше виќ, Фе дор Венцлер, Адол ф Чи бо ров ски, Ер нес т Вај сман, Вил бур Смит, Кон стан ти нос Док си а -
дис. 

И по сле 50 го ди ни, нив ни те иде и и пла но ви за гра дот Скоп је, се уш те се ак ту ел ни и во де неш но
вре ме и иа ко не се до крај ре а ли зи ра ни, прет ста ву ва ат ос но ва за на чин и концеп т ка ко тре ба да
се раз ви ва сов ре мен град, де нес со но ви проб ле ми, но ви по ба ру ва ња во де лот на заш ти та на
при ро да та и раз вој на но ви те тех но ло гии. 

Овој град прет рпи и го ле ми ви до из ме ну ва ња во овој пе ри од, првен стве но со “ква зи-про ек тот”
Скоп је 2014. Нас про ти си те сов ре ме ни ур ба нис тич ки и ар хи тек тон ски тен денци и што се од ви ва ат
во сов ре ме на та ар хи тек ту ра, Скоп је до жи ве а да би де ар хи тек тон ски во зоб ли чен и ур ба нис тич ки
не де фи ни ран прос тор на кој што са ка а да изиг ру ва ат и да пла ни ра ат град. Се то то а доп ри не се
да има не сог лед ли ви по след ици ка ко во ур ба нис тич ко ар хи тек тон ски от та ка и во оп штес тве ни от,
ме ѓу то а и во об ра зов ни от про цес на ид ни те ге не ра ции.

На сту ден ти те на ар хи тек ту ра со осо бе но вни ма ни е тре ба да им се об јас на т на со ки те и сов ре -
ме ни те на чи ни за по на та мош но то ар хи тек тон ско ур ба нис тич ко пла ни ра ње на гра дот во на по ри -
те тој да се во зоб но ви и од не го да про из ле зе град со сов ре ме ни ур ба нис тич ки и ар хи тек тон ски
вред нос ти.  По зи ти вен од нос во ови е на по ри пра ви мла да та ге не ра ци ја на ар хи тек ти и ур ба нис -
ти, ко и што са ка ат, и се во кон так т со си те струч ни те ко ви во де лот на ур ба низ мот и ар хи тек ту ра та
во све тот. 

При мер за то а ка ко тре ба да се про мо ви ра сло бод на та ур ба нис тич ко ар хи тек тон ска иде а и
мис ла за раз вој на гра дот е ова а пуб ли ка ци ја ка де што Фа кул те тот за Ар хи тек ту ра при МИ Т Уни -
вер зи тет – Скоп је, нас тав ни от ка дар, во сво ја та нас тав на прог ра ма ги разра бо ту ва ат те ми те и
проб ле ми те ко и што се ак ту ел ни во ур ба низ мот во гра дот. 

Пуб ли ка ци ја та со нас лов: “Зго ле му ва ње на јав но то зе ле ни ло ка ко им пе ра тив во ур ба нис тич ко то
про ек ти ра ње-ур ба нис тич ко ар хи тек тон ски ин тер венци и на цен трал но то град ско под рач је во Скоп -
је” и уред ни кот м-р Дам јан Бал коски про мо ви ра ат нов при од на ре ша ва ње на за да де ни ур ба нис -
тич ки за да чи ко и што по тек ну ва ат од по ба ру ва ња та на са ми те жи те ли од гра дот ка ко и пот ре би те
што ги но си сов ре ме ни от на чин на жи ве е ње. Про ек ти те во пуб ли ка ци ја та ну да т ре ше ни ја за пок -
ва ли те тен на чин на упот ре ба на град ски от ја вен прос тор со ис так ну ва ње на зна че ње то на град -
ско то зе ле ни ло и за ем ни от од нос на зе ле ни ло то и чо ве кот. Атрак тив нос та на прос то рот тре ба да
ја пот врди при ме на та, ко рис та и по зи тив но то вли ја ни е на зе ле ни ло то во цен трал но то град ско под -
рач је, не са мо ка ко дел од при ро да та ту ку и ка ко прос тор ка де што ќе се зго ле ми со ци ја ли за ци -
ја та по ме ѓу лу ѓе то ко и го ко рис та т овој прос тор.  

Пуб ли ка ци ја та тре ба да прет ста ву ва, од ед на стра на концеп т за то а на ка ков на чин тре ба сту -
ден ти те ка ко мла ди ар хи тек ти да при до не су ва ат за гра дот, а од дру га стра на да пре диз ви ка вни -
ма ни е и при до не се, град ска та уп ра ва да спро ве де мер ки и ак тив нос ти ко и ќе ги оп фа та т и на уч но
об ра зов ни те инс ти ту ци и да учес тву ва ат во нап ре до кот и раз ви то кот на гра дот во си те не го ви сег -
мен ти. 
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Де нес ар хи тек ти те про ек ти ра ат по мер ка на чо ве кот, но со свес т за заш ти та на пла не та та од
по на та мош но за га ду ва ње.

Цел та на еко ар хи тек ту ра та е да ги со чу ва воз ду хот, во да та и зем ја та во што е мож но попри род -
на сос тој ба пре ку из бор на гра деж ни ма те ри ја ли и тех но ло ги ја на ар хи тек тон ска кон струк ци ја ко -
ја ќе би де нај мал ку ште та за жи вот на та сре ди на.

Ар хи тек ту ра та во чо ве ко во то по стое ње ја има та а бла го род на по зи ци ја да мо же да би де мос т
по ме ѓу при ро да та и кул ту ра та; кул ту ра та сфа те на и ка ко умет нос т и ка ко сев ку пен на чин на жи -
ве е ње, а при ро да та сфа те на ка ко фор ма од ко ја ар хи тек ту ра та мо же да цр пи бес ко неч на ди -
зај нер ска инс пи ра ци ја и ка ко ин же нер ска тех но ло ги ја на град ба ко ја би би ла сог лас на со
при ро да та а со крај на цел – или вр вен иде ал – да се соз да де са мо од ржли во еко лош ко до му ва -
ње во не на ру ше на при род на жи вот на сре ди на.

Не е фи кас но е, пак, прво по ра ди из бо рот на ма те ри ја ли (бе тон, че лик, стак ле на вол на, ком при -
ми ра ни азбе с тни пло чи со веш тач ки ле пи ла и слич но) ко и во так ва фор ма не по стоја т во при ро -
да та и во це лос т се изум на чо ве кот, ка ко ком би на ци ја на при род ни и веш тач ки при до да де ни
сос тој ки, со цел да се на ма ли це на та на гра де ње то и да се зго ле ми трај нос та на об јек тот, што од
дру га стра на мо же да се тол ку ва и ка ко узур па ци ја на при род ни те прос то ри.

Ќе се гра да т згра ди со неп ред вид ли ви ви си ни за де неш ни от ра зум. Це ли де ло ви на гра до ви ќе
се пок ри ва ат со заш тит ни плас тич ни ку по ли ко и ќе овоз мо жа т да се жи ве е до ма или на ули ца под
ис ти кли мат ски ус ло ви, да се ужи ва во ед на веч на про лет. То а се всушнос т об јек ти те на ид ни на та.
Се то ова е воз мо же но со нап ре до кот на на у ка та и тех ни ка та. Ид ни на та на чо ве кот се збо га ту ва
се поб р зо и поб р зо. Ве ќе во не ко и раз ви е ни зем ји се ра бо ти за ко рис те ње на сон че ва та енер ги ја
за гре е ње и дру ги пот ре би. Во се кој слу чај за чо ве кот до а ѓа ат но ви по свет ли де но ви во не го ва та
адап та ци ја и со ра бот ка со при ро да та.

Прос то рот за пот ре би те на прос тор но то пла ни ра ње е де фи ни ран ка ко прос тор на чо ве ко ви от
жи вот и ак тив нос ти, ка ко и прос тор кој е оп ре мен и ор га ни зи ран на од ре ден на чин. Ва ка де фи ни -
ран прос то рот, тој во се бе сод ржи при род на, сто пан ска, оп штес тве на, кул тур на, по ли тич ко – уп -
рав на и прав на ком по нен та. Па та ка, прос то рот не е до вол но са мо да се об ра бо ту ва и из гра ду ва,
да се ис тра жу ва и опи шу ва, ту ку тој прос тор тре ба да се и раз ви ва. Раз во јот е се по ин тен зи вен,
на се ле ни е то се поб р зо се зго ле му ва, а од дру га стра на ек стра ур ба ни от прос тор е сè по мал. За -
тоа, од го ле мо зна че ње и не оп ход но е прос то рот да се пла ни ра. На Зем ја та прос тор не ма во изо -
бил ство или уш те ре ла тив но мал ку по сто и не ис ко рис тен прос тор. Се мис ли де ка во блис ка ид ни на
ќе има не дос та ток од оп ти ма лен прос тор за од ре де ни пот ре би и на ме ни и за то а прос то рот тре -
ба да се пла ни ра;

Од лу чу вач ки кри те ри ум на јав но то пла ни ра ње на прос тор но то уре ду ва ње е обе мот на гра деж -
но то ко рис те ње (ур ба нис тич ка гус ти на).  Ур ба нис тич ка та гус ти на се ут врду ва со гра деж ни те пла -
но ви за гра до ви те и оп шти ни те или пак про из ле гу ва ин ди рек тно од од ред би те на За ко нот за
гра деж но про ек ти ра ње за одоб ру ва ње на про ек ти ко и се од не су ва ат на (уре ду ва ње то на) внат -
реш ни от прос тор и над во реш ни от прос тор. Во суш ти на па ра мет ри те на ур ба нис тич ка та гус ти на
се ко е фи ци ен тот на из гра де на та ос нов на пов рши на на об јек тот во од нос на гра деж на та пар це -
ла, ко е фи ци ен тот на из гра де на та кат на пов рши на во од нос на пов рши на та на гра деж на та пар -
це ла, ка ко и ут врду ва ње то на бро јот на пол ни те ка то ви и ви си на та на гра деж ни те об јек ти. 

Жи ве е ње то во ур ба ни сре ди ни де нес е про след е но со по стоја ни про ме ни на град ски от кон тек -
ст што оне воз мо жу ва соз да ва ње на ја сен ка рак тер и иден ти тет на мес та та. „Стра вот“ од праз ни -
ни те ус ло ви нив но ис пол ну ва ње со ар хи тек ту ра ко ја ги униш ту ва фраг мен ти те на при ро да во
гра дот, јав ни от жи вот во не го и соз да ва кон тек ст кој оне воз мо жу ва со ци јал на ин те рак ци ја. Мор -
фо ло ги ја та на гра дот Скоп је, кој прет ста ву ва хе те ро ге на струк ту ра на оти со ци од раз лич ни иде и
за град, по стоја но се на ру шу ва гу беј ќи го не ко гаш ни от иден ти тет бла го да ре ни е на ин тен зив на та
ур ба ни за ци ја и по пол ну ва ње на праз ни те пов рши ни.
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Скоп је ка ко не га ти вен при мер во кој е мош не из ра зе но заб р за но то ур ба ни зи ра ње и оку пи ра ње
на по стој ни те зе ле ни пов рши ни. Го ле м број на ур ба ни праз ни ни и зе ле ни пов рши ни во по след ни -
те го ди ни се за ме не ти со ар хи тек тон ски зда ни ја ко и ја на ру шу ва ат хармо ни ја та и ги завзе ма ат не -
ко гаш ни те ма ал ски цен три на ло кал но то на се ле ние. Заб р за но то тем по на про ме на и
ур ба ни за ци ја на цен та рот на гра дот при до не су ва за не ма ње на по стоја на сли ка, прет ста ва за
це ли на ко ја е раз ви е на во кон ти ну и тет. Број ни те мес та ко и низ го ди ни те при до не су ва ле за со ци ја -
ли за ци ја и збли жу ва ње на гра ѓа ни те или из вршу ва ње на се кој днев ни те ри ту а ли ка ко чи та ње на вес -
ни к или про шет ка, де нес се за ме не ти со ад ми нис тра тив ни об јек ти ко и се „жи ви“ са мо во те кот на
нив но то ра бот но вре ме. Пот ре ба та за соз да ва ње на прос тор во кој на се ле ни е то ќе мо же пов тор -
но да ги из вршу ва сво и те не ко гаш ни на ви ки е по ве ќе од очиг лед на.
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1. Гра дот ка ко сис тем. 
Гра дот ка ко сло же на струк ту ра е пред мет на ис тра жу ва ње на мно гу на уч ни дис цип ли ни и се

врши сог ле ду ва ње на не го ви те пер ма нен тни тран сфор ма ци и низ вре ме то, од раз ни аг ли на пер -
цеп ци ја. Гра дот се соз да ва со ге не ра ции, со вклу чу ва ње на мно гу твор ци и се кој на свој на чин да -
ва од ре ден бе лег на гра дот. Ур ба ни от из глед и ар хи тек ту ра та се од раз на се ко е вре ме и од та а
глед на точ ка мо же да се нап ра ви сог ле ду ва ње на се кој вре мен ски пе ри од на тво ре ње и мо жа т
да се сог ле да ат ур ба ни те сло е ви во раз во јот на гра дот. 

2. Скоп је ка ко не ти пи чен при мер на ур ба на сре ди на. 
Скоп је е град на про ме ни, кон трас ти, град со не ти пи чен ур бан раз ви ток, кој го пре ки нал раз во јот

на ур ба но то тки во не кол ку па ти во сво ја та ис то ри ја и про дол жи л да се тран сфор ми ра низ вре ме -
то. [1] Пре ки ни те во раз во јот пре диз в ку ва ат ур ба ни тра у ми и дис кон ти ну и тет на ур ба ни от раз вој. То -
а Скоп је го до жи ве а со зем јот ре сот од 1963 го ди на.  Град кој се раз ви ва по тра у мат ски пе ри од на
при род на ка тас тро фа и за то а Скоп је се тре ти ра ка ко спе ци фи чен град по сво јот раз вој. Пос т  зем -
јот рес ни те прив ре ме ни на сел би со мон таж ни об јек ти ло ци ра ни на по ве ќе ло ка ли те ти, со по сте пе -
но дог ра ду ва ње и над гра ду ва ње на мон таж ни те об јек ти, се тран сфор ми ра а ка ко ин тег ри ра ни
стан бе ни на сел би. Прив ре ме нос та и по стоја нос та во ур ба на та сре ди на на Скоп је се на дов рзу ва -
ат.

До се га при лич но е на пи ша но, го во ре но, ана ли зи ра но, сог ле да но за ур ба ни от раз вој на Скоп -
је низ вре ме то. Одржу ва ни се со ве ту ва ња, три би ни, тр ка лез ни ма си со те ма ти ка за прос тор ни от
раз вој на Скоп је, за не го во то ур ба но тки во рас по сла но во Скоп ска та кот ли на пок рај ре ка та Вар -
дар. [6] Раз лич ни до жи ву ва ња на де ло ви те на гра дот. Пот ре ба та за зго ле му ва ње на ква ли те тот на
тки во то на гра дот е при сут на со раз ли чен ин тен зи тет во раз лич ни де ло ви на гра дот. Има и го ле ми
кон трас ти, раз лич ни ни во и на уре ду ва ње и раз лич ни сли ки на гра дот, од ур ба но уре де ни до дег -
ра ди ра ни прос то ри. Град ско то тки во се по ве ќе се из гра ду ва, се згус ну ва. Скоп је ка ко да ја за бо -
ра ва сво ја та ис то ри ја, сво е то трус но тло, ка ко да за поч ну ва да има ам не зи ја де ка е град кој се
раз ви ва над трус но под рач је, што ба ра спе ци фич ни ус ло ви за прос то рен раз вој.

3. Ид ни тран сфор ма ции. 
Спе ци фи ки те и вред нос ти те на ур ба но то под рач је тре ба да се наг ла сат, за чу ва ат и унап ре дат,

а не га тив нос ти те да се на ма лат. Ур ба на та раз но ли кос т на од дел ни град ски де ло ви ка ко препоз -
нат ли ви ка рак те рис ти ки тре ба да се не гу ва ат и про мо ви ра ат ка ко спе ци фич ни еле мен ти на се -
кој ло ка ли тет, со ло кал на спе ци фи ка, препоз на ти вост, ур бан ди вер зи тет. [5] [6] [7]

По се бен ак цен т тре ба да се на со чи кон ху ма ни за ци ја на до му ва ње то, ка ко до ми нан тна сод -
ржи на на гра дот. То а е пот реб но за ра ди се по го ле мо то ме ри ло на стан бе ни те згра ди и на ма лу -
ва ње то на бли зи на та на об јек ти те, не до вол но ор га ни зи ра ње на пар кин г прос то ри, отеж на то
пе шач ко дви же ње осо бе но на ли ца та со хен ди кеп,  [2] [4] [5] [8] [10]

Го ле м дел на со об ра ќа ј ни от сис те м на гра дот не е ре а ли зи ран сог лас но пред ви де ни те план -
ски ре ше ни ја и си те де ло ви на гра дот не ма ат со од вет на ко му ни ка ци ја.  Тре ба да се пре о це ни
це лис ход нос та на фун кци о ни ра ње то на ур ба на та сре ди на, со ог лед на оп фа тот на ур ба но то
под рач је на град ско то тки во (од Са рај до Дра че во). [6]

Пот реб но е по го ле мо при сус тво на ур ба на ве ге та ци ја и ор га ни зи ра ње зе ле ни ко ри до ри и пов -
рзу ва ње на Вод но со Скоп ска Цр на Го ра и зе ле ни по ја си по теч ни е то на ре ка та Вар дар во ур ба -
но то под рач је со сис те м за зе ле ни оа зи и по ја си, ка ко зе ле ни ко ри до ри, плу ќа на гра дот, тол ку
пот реб на во ус ло ви осо бе но на ви со ко ни во на за га ден воз дух. Ва жен е би лан сот на ве ге та ци ја та
ка ко во лу мен ски оп фат, а не ка ко пов ршин ски кван ти тет из ра зен во мет ри квад рат ни по жи тел.
Се ко е дрво тре ба да се тре ти ра  ка ко еле мен т на ур ба на кул ту ра. [3] [5] [9]
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Ис кус тво то со ин тер на ци о на ли за ци ја та на прос тор ни от раз вој на Скоп је по сле зем јот ре сот   су -
ге ри ра кон ти ну и тет на ис тра жу ва ња та за раз во јот на Скоп је ка ко не ти пи чен град. [11] Раз во јот на
ур ба нис тич ка та и ар хи тек тон ска та мис ла и прак ти ка по сле зем јот ре сот, тре ба да се не гу ва, про -
мо ви ра и унап ре ду ва. Ис кус тва та со прак ти ци ра на та от во ре нос т на Скоп је и про то кот на иде и е
со лид на под ло га за на та мош но унап ре ду ва ње на так во то ис кус тво со цел Скоп је да ос та не ур -
бан пре диз вик.  

Тре ба да се на со чу ва на та мош ни от прос то рен раз вој на Гра дот  Скоп је со по из ра зе но вне су ва -
ње на со од вет ни ху ма ни, еко лош ки, асе из мич ки, енер гет ски, ко му ни ка цис ки, ес тет ски ква ли те ти
на ур ба на та сре ди на.     
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Градот како најсложен комуникациски систем и комплексна материјална подлога на
комуникациското опкружување, претставува континуирана динамичка категорија, просторна

и временски развојна димензија која генерално ги опфаќа: духовната состојба, традицијата,
обичаите и утврдените ставови на едно општество. 

Критериумите за одржлив град или град кој е прикладен за живот во почетокот на 21век се темелат
на: одржлив развој, квалитетен животот, здрава животна средина и опкружување, социјална и
културна одржливост, ефикасна инфраструктура, добра комуникација. Градската топографија
и јавниот простор претставуваат одраз на друштвената хиерархија и односот на моќта во
окружувањето, што претставува и главна причина за целокупниот изглед на градот, неговата култура
и идеолошка слика. Јавниот простор постојано подлежи на урбани трансформации кои имаат
за цел да одговорат на потребите на сите граѓани.

Следејќи ја урбаната трансформација на градот низ историска призма, Скопје несомнено
влегува во категоријата на традиционален балкански град, кој низ својот континуиран развој минува
низ серија дивергентни процеси на трансформација кои се карактеристичен и препознатлив
белег на периодот на модернизацијата. Скопје во периодот помеѓу XIX – XX век опфаќа две
карактеристични трансформации и струења кои се резултат на историските влијанијата на
Отоманската империја која во своите маргини го прикажува постојниот урбан модел.  Со
повлекувањето на Отоманската империја после 1920 година започнуваат радикалните просторни
реформи и новите урбани промени на градот Скопје, кој своите просторни  целини ги насочил
кон процесот на модернизација. Како резултат на овие промени, градот Скопје може да се
прикаже преку три принципиелни слоја:

• Традиционален балкански град; град-мозаик на субкултури;
• Унитарен модел на град: реконструкција на европски тип на град;
• Унитарен модел на град: реконструкција на интернационален тип на град.
Почетокот на XX и процесот на деотоманизацијата и европеизацијата ја презентираа идејата за

унитарна градска форма вклопена во урбаното ткиво, урбаната политика и урбаните планови на
градот. Овие трансформации предизвикаа распаѓање на конвенционалните просторни модели.

Извршена е аналитичка претстава на неколку основни слоја на урбаните етажи на градот Скопје
кои можат да се сретнат како динстинктивни урбани ткива претставувајќи ја реалистичката и
концептуалната трансформација на урбанистичката форма на градот:
• Фрагментирана урбана форма на традиционалниот балкански град, презентирана во првиот

интегрален урбанистички план на град Скопје развиена во периодот на турските и германските
влијанија во 1879 година;

• Унитарен модел на урбаната форма, трансформација и реконструкција според моделот на
европскиот град, презентирана во урбанистичките планови-1929 година;

• Унитарен модел на урбаната форма, премин од традиционален балкански град во модерен
и современ град, реконструкција и трансформација врз основа на интернационалниот тип што
претставува дел од урбанистичкиот план - 1948 година;

• Детален урбанистички дизајн на централното градско ткиво, репланирање на градот по
катастрофалниот земјотрес во Скопје, е дел од урбанистичкиот план на Кензо Танге и неговите
соработници – 1963 година.

Главната оска на градот се протега по должината на речното корито на реката Серава се до
крајот на XIX век. Во рамки на територијата на градското Кале и старата Скопска чаршија се
случуваат главните активности и настани во градот. Паралелно градот урбанистички расте и се
шири. Во структурата на градот препознатливи се јавните комерцијални објекти, а
најрепрезентативни се муслиманските и христијанските сакрални објекти. Од муслиманските
монументални градби попознати се султан Муратовата џамија, џамијата на Мустафа паша,
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Алаџи џамијата, а од христијанските манастирските комплекси Св. Спас и Св. Димитрија. Други
значајни објекти се Безистенот, Сули Aн, Куршумли Aн, Даут-пашиниот амам и градската
железничка станица. Железничката стеница е најпрепознатливиот линиски елемент која го
маргинализира градот. Надвор од занаетчиско трговското јадро на градот се наоѓаат маалата кои
имале етничка и религиозна поделеност што ја создава сликата на мозаичен субкултурен белег
на традиционалниот град.

Во почетокот на XX век во процесот на урбаното планирање се појавува нова урбана форма
која претставува нов модел кој подразбира град кој ги предопределува индивидуалните елементи
и нивните меѓусебни односи. Според оваа форма се воведува унитарниот модел на градот Скопје
кој има за цел да ја презентира радикалната елиминација на традиционалните урбанистички
форми, а истовремено ја подржува идејата за питорескиот мозаичен квалитет на уличниот модел
и на фрагментираната слика на градскиот простор и зелените зони.  Кружниот прстен како манир
на модерниот град познат како Ринг (главен структурален елемент на планот) го заокружува
централното градско подрачје. Процесот на модернизација предизвикува нови урбани
трансформации кои влијаат на градската форма, особено на јавниот простор сконцентриран
претежно во централното градско ткиво. Се појавуваат нови урбани просторни целини и
архитектонски типологии кои придонесуваат за промена на карактерот на градот. Епицентарот на
јавниот живот претставува плоштадот како нова урбана тематика кон која се приклучени физичките
урбани структури. Предвидени се серија плоштади, околу кои се концентрираат јавните
институции.

Во однос на инфраструктурата на градот се појавува категоризирање и диференцирање на
уличната сообраќајна структура во зависност од функцијата. Во однос на функционалната
организација на јавниот простор се воведува „имплицитно, функционално дефинирање на
урбаното поле преку поделбата на тематски квартови: трговски дел на градот; административни
центри; интелектуален центар; индустриски дел; делови за домување.’’1 Овие тематски квартови
добиваат своја јасна одредница во рамки на локациска поставеност, организираност и
меѓусебна поврзаност во централното градско подрачје. Како главен аспект на градската урбана
текстура се смета аспектот на домување. Градската периферија претставува идеално место за
развој на новите населби заснована на концептот град - градина. 

Во првата половина на XX век се случуваат промени во внатрешната структура на Скопје, прво
преку екстензијата на фигурата на градот и второ преку хибридната коегзистентност на
диференцијалните слоеви. Изработката на регулациониот план на град Скопје е доверена во
рацете на група експерти од Чехословачката република. Генералниот регулационен план на
Скопје (М 1/10000) е изработен во текот на 1948 година. Со пристапување на просторно и теренско
реализирање на оваа планска регулација се случуваат промени кои истовремено влијаат на
просторните и програмските аспекти на градската структура. На просторно ниво оваа промена
означува премин од централен радијален тип кон линеарен град, што претставува еден вид на
премин од традиционален балкански град во модерен и современ град. На програмско ниво
главната идеја е промоцијата на функционалниот град кој е поделен на четири основни матрици
со различна функција. Ваквата матрична диференцијалност создава јасна поделба на основните
социолошки потреби дефинирани во вид на четири основни функции: домување, рекреација,
работа и транспорт. Новата генерална планска регулација влијае и на транспортната
инфраструктура која задржала значителен број на елементи од просторниот концепт кои се
однесуваат на кружниот прстен – Рингот на десниот брег, кој на левиот брег се трансформира во
,,тривиум,,. Новата оска исток - запад иста така претставува препознатлив праволиниски елемент
на урбанистичкиот план и градската форма. Во однос на домувањето се појавува станбено
зонирање во станбени реони, еден вид на слободно поставени линиски блокови, со сите потребни
културни, административни, трговски и спортски содржини. Главната компонента на домувањето
е зелената зона која претставува неопходен параметар без кој не може да се замисли здрав
животен простор. Зелената површина е предвидена да се провлекува низ целата градска основа
со цел да се постигне ,,зелен град“. Како резултат на процесот на модернизација особено важна
компонента на градот претставува индустриската зона. Нејзината позиција и поставеност е јасно
произлезена од правецот на ветерот.

Урбаните трансформации во Скопје се особено депресивни во втората половина на XX век како
резултат на катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Во Скопје во овој период се случуваат низа

18

1 Минас.Ж.Бакалчев, Домување како урбан фрагмент на промерот на Скопје, Докторска десертација, Универзите ’’Св.
Кирил и Методиј” – Архитектонски факултет, Скопје, 2004, стр.66



процеси кои предизвикуваат одредени промени во целокупната урбана слика на градот. Под
раководство на тимон на К. Танге изработени се серија на детални планови на архитектонско и
урбано ниво кои се однесуваат на различни тематски аспекти на централното градско подрачје.
,,На овој начин ги поставува суштествените теми на новиот пристап: функција, структура, симбол.’’
Главната суштествена цел е функцијата да добие сопствен идентитет, а таквиот пристап
реализиран во пракса да произнесе просторни теми кои имаа симболичка функција и со градот
и со жителите на градот како ,,Градска порта’’, ,,Градски ѕид’’, ,,Градски плоштад’’. 

Во однос на програмските аспекти е предвидена изградба на: резиденцијален простор, зелена
зона по должината на реката Вардар како континуирана оска низ централното градско подрачје
заедно со јавните институционални центри. Во однос на глобалната улична шема преземени се
перформансите од прелиминарните урбани студии од претходните урбанистички планови.
Внатрешното централно градско подрачје е врамено со две главни сообраќајници (исток - запад)
и нивните трансверзални врски (север - југ). На овој начин се почитува идејата за креирање на
централна градска зона со ограничен моторен сообраќај. Овој план ги дава условите и
генералната рамка за планот на Скопје, оставајќи празна површина во центарот на градот што
дава можност за големо територијално ширење на градот.

Развојот на Скопје не може да се претстави преку една праволиниска оска на која се нижат
настаните туку единствено преку сукцесивна, фрагментирана, дискунтинуирана и сериска
призма која е последица на различни периодични случувања и дебаланс во планската политика
во реализација на урбанистичката план на градот. Неговата комплексност се состои од различни
делови, елементи и целини. Оваа сегментирана состојба создава динамичка слика за градот
Скопје кој слободно може да го дефинираме како град - колаж формиран од различни
дивергентни фрагменти, кои имаат свој карактер и идентитет. Еден од подоминантните
традиционални белези на градот сведок на едно време од минатото е Старата Скопска Чаршија,
во која се собрани сите сакрални и профани сведоци на XIX век. Фрагменти од
трансформацијата според европскиот модел на град се наоѓаат во центарот на градот во
контекст на Мал Ринг, во некои делови на Дебар маало, Ново маало, населбата Буњаковец како
и во некои делови на населбата Кисела Вода. Реализацијата и идејата за интернационален град
претрпува одредена промена во урбаното ткиво на градот, така што некои фрагменти биле
задржани, а некои добиле сосема поинаков изглед. 

Главните елементи врз основа на кој се раководел урбаниот дизајн на централното градско
подрачје во планот на К. Танге претставуваат ,,Градската порта’’ и ,,Градскиот ѕид’’.Сликата на
градот е дефинирана во рамки на двата водечки елемента во кој ,,Градската порта’’ во физичка
и симболичка смисла претставува вовед во градот како појдовна точка на оската (исток -запад),
додека ,,Градскиот ѕид’’ претставува еден вид концентричен физички и симболички потег, од низа
линиски блокови кои покрај основната функција домување во себе ги интегрира и останатите јавни
функции кои им се неопходни на луѓето. Еден од битните елементи кој е одговорен за изгледот на
градот претставува и плоштадот кој функционира како еден вид екстензија која во себе ги вклучува
и интегрира терасата на реката Вардар и левиот и десниот брег. Двете страни на оваа екстензија
се поврзани со широка пасарела исполнета со трговски и комерцијални содржини.

Низата просторни урбани промени драматично го оставија својот белег во целокупната слика
на градот. Скопје несомнено прерасна во град кој има своја историја и минато, но и нова урбана
и модерна конфигурација која претставува одраз на модернизмот како парадокс на
современото општество.   

Градот Скопје и во наредната временска димензија доживува трансформации во неговиот
урбанистички план. Но не треба да заборавиме дека градот како организиран и инкорпориран
ентитет претставува продукт на човековото постоење и делување, одраз на просторот и на времето,
а не само една празна проекција на глобалното опкружување. Во корените на симболиката
градот претставува траен белег на цивилизацијата. 
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Фе но ме но лош ки пог лед врз пси хо ло ги ја та на гра дот (при ме рот на Скоп је)
Се кој ур бан чо век, ма кар оној кој вис тин ски го жи ве е и “ми ри са” сво јот град, од вре ме-нав ре ме

има оби чај, ете та ка да про ше та низ сво јот град и да ги ос ло бо ди во се бе си те со се м чо веч ки, на -
па ти ла ич ки а на па ти на уч ни и струч ни сог ле ду ва ња, па низ так ва та спе ци фич на, со се м лич на ка -
тарза и да уви ди по не кој ур бан фе но мен. Дос та се збо ру ва и се збо ру ва ло за ур ба низ мот,
ар хи тек ту ра та, жи вот на та сре ди на и вли ја ни е то на гра до ви те врз фи зич ко то здрав је на гра ѓа ни те,
(не)гри жа та за око ли на та, (не)хи ги е на та во соп стве ни от град, кри ми на ли те тот во ур ба на та сре ди -
на и за уш те мно гу дру ги се ка ко важ ни, но не и единстве но важ ни те ми. Рет ко се слу ша по неш то
за то а ка ко гра дот, не го ви от ур бан стил, препоз нат ли вост, не го ва та ур ба нис тич ка и ар хи тек тон ска
сток ме нос т вли ја ат врз од не су ва ње то, чув ству ва ње то и мис ле ње то на не го ви те гра ѓа ни, со еден
збор не го во то вли ја ни е врз нив на та пси хо ло ги ја. По ми на дос та вре ме, по ве ќе од 30-ти на го ди ни
ко га гра дот Њу јор к го по ви ка пра тат ко то на сов ре ме ни от ур ба ни за м Ви ли ја м Вај т (Whyte) за да вај -
ќи му не се кој днев на и за то а вре ме из не на ду вач ка за да ча – да ги ра зот кри е пси хо лош ки те мис те -
ри и на гра дот и да од го во ри на пра ша ње то зош то не ко и де ло ви на гра дот се оми ле ни и
прив ле ку ва ат ми ли о ни лу ѓе до де ка дру ги пак се од врат ни и пре диз ви ку ва ат неп ри јат ни емо ции,
цр ни мис ли и не га тив ни им пре сии. Тој раз вил не ве ро јат но им пре сив на и кре тив на прог ра ма ко -
рис теј ќи сто пер ки, ви де ог ра фи за ме ре ње на вре ме то, гра фи ко ни и сли ки на хар ти ја и што ли
уш те не. Ре зул та тот бил не ве ро ја тен, Вај т соз дал мнош тво ур ба нис тич ки препо ра ки ко и гра дот по -
доц на ги вмет нал во сво ја та ур ба нис тич ка по ли ти ка и аген да. Не го ва во дил ка иде ја бил на чи нот на
кој тре ба да се од го во ри на важ ни те пра ша ња око лу то а ка ко да се из гра ди ко мо тен, ком фо рен
и пси хо лош ки здрав град и де ка од го во рот на ти е пра ша ња ле жи во вни ма тел на та оп сер ва ци ја,
при би ра ње то на по да то ци од гра ѓа ни те, струч ни ме ре ња и кре а тив на си ла и вол ја да се ос та ва т
нас тра на пред ра су ди те и да се пог лед не на гра дот со умот на по чет ник. 

Ете и Јас кој не сум ур ба нист, ар хи тект, ни ту гра деж ник, ту ку са мо гра ѓа нин и Пси хо лог, де но ви -
ве на овој на чин го “ше тав” сво е то Скоп је. Она ко е се из дигна ло уш те на на зад це ли 4000 го ди ни од
Па јонци те и би ло глав но во то гаш на Дар да ни ја, па пре ку Рим ско, ста на ло Ви зан тис ки град во 4, 5-
ти век и го из нед ри ло Јус ти ни јан 1-ви пра во у ред ни кот. Го ви дов ми ну вај ќи низ Та ор кој го оме ѓу ва
со сво ја та кли су ра од ју го-за пад на та стра на и низ Ску пи ко е го чу ва он де, под Зај чев Рид, го се тив
до пи рај ќи ја фрес ка та “Опла ку ва ње Хрис то во” во Пан те леј мон. Ми нав и по мис лив, ка ко ли се чув -
ству ва ле то гаш ни те гра ѓа ни во так во то ма ло, не ур ба но и ста ро Скоп је, без стру ја и ТВ При ем ни к ?!
Как ви ли емо ци и до жи ву ва ле ти е на ши не ко гаш ни сог ра ѓа ни ? Има ле ли стрес ка ко ни е де неш -
ни те Скоп ја ни ? Она Скоп је, ко е по тем, низ тем ни от и ма тен Сре ден век се из мол кна ло за да ја
до че ка Ото ман ска та им пе ри ја ко ја ја се тив дол га и теш ка но и инак ва ми ну вај ќи под ка ле то и ста -
ра та чарши ја рас ша ра на со уба ви те џа ми и и тес ни те кал др ми са ни со ка ци. Про ду мав, ка ко се
од не су ва ле то гаш мо и те сог ра ѓа ни ? Што ли мис ле ле и го са ка ле ли овој град ? Она Скоп је чи ј ле -
лек го доп рев штом мо и те чев ли стап на а на врв на та точ ка на Ка ме ни ка де Кар пош стен кал крва -
реј ќи за ис ти от тој град кој се га го вал ка ме. Она Скоп је, ко е низ си те ид ни вла де те ли, по ли ти ки,
уре ду ва ња, од по че то кот на 20-ти век низ Со ци ја лис тич ка та на деж на зо ра, ко га прв па т се из дигнал
во сов ре мен град па се до ден де не шен ко га е мет ро по ла на сов ре ме на Ев роп ска држа ва и е
бли зу до ми ли о нот, она Скоп је, ко е до де ка го пи шу ва м ова и раз мис лу ва м ка ко то а вли ја е врз нас,
ете то а Скоп је, се уш те ме из ма чу ва со се та сво ја пси хо лош ка не до ис ка жа ност. 

На уч но-пси хо лош ки сог ле ду ва ња за пси хо ло ги ја та на гра дот 
Де нес во сов ре ме на та ли те ра ту ра и те о ри ја за пси хо ло ги ја та на ур ба низ мот се на ве ду ва ат не -

кол ку бит ни еле мен ти ко и вли ја ат врз оп шта та пси хо ло ги ја на жи те ли те и нив но то со од вет но од не -
су ва ње. Гин тер (Günther, 2009) на ве ду ва де ка то а се еле мен ти те: ар хи тек ту ра, ди зај нот на
град ски те пеј за жи, ур ба нис тич ко то пла ни ра ње, ге ог ра фи ја та на гра дот, со ци о ло ги ја та, ан тро по -
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Проф. д-р Ми рослав Пен да ро ски, де кан на фа кул те тот 
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ло ги ја та, ер го но ми ја та и ин дус трис ки от ди зај н (спо ред: Wang Chen, Zaid, Nazarali, 2016, стр. 25).
Сту ди ја та на Еван с и со ра бот ни ци те (Evans et al., 2013) ис так ну ва де ка ду ри и ти пот на ку ќи те вли -
ја е врз пси хо ло ги ја та на гра ѓа ни те и нив но то мен тал но здрав је, при што деп ре си ја та и ан кси оз -
нос та се пов рзу ва ат со на се ле ни е то со ни зок со цио-еко ном ски ста тус. Мо же би на ја дек ва тен
тер мин за да се ек спло ри ра пси хо ло ги ја та на гра до ви те е т.н. Пси хо ло ги ја на око ли на та, ко ја се
оп ре де лу ва ка ко вли ја ни е на фи зич ка та око ли на врз лу ѓе то и нив но то вли ја ни е врз око ли на та во ко -
ја жи ве ат. Се пак, ис так ну ва Гар лин г (Gärling, 2001), од не су ва ња та во око ли на та и око лин ска та пси -
хо ло ги ја се пак се ин ди ви ду ал но пре дис по ни ра ни, што зна чи де ка при ис ти ус ло ви лу ѓе то раз лич но
и ин ди ви ду ал но ре а ги ра ат сог лас но нив ни те лич нос ни осо бе нос ти (Zubin & Spring, 1977). Сог лас -
но тоа, лу ѓе то ко и стра да ат од ви со ка лич на вул не ра бил ност, ран ли вост, има ат по те жок про цес
на адап та ци ја на око лин ски те ба ра ња. По ра ди ти е при чи ни, Са ун дер с (Saunders) су ге ри ра де ка
пси хо ло ги ја та на око ли на та тре ба да се по де ли на две под-дис цип ли ни: 1. Кон зер ва цис ка пси хо -
ло ги ја и 2. Еко-пси хо ло ги ја, при што, кон зер ва цис ка та пси хо ло ги ја прет ста ву ва сту ди ја на чо ве ко -
ва та ин те рак ци ја со при род на та око ли на, до де ка еко-пси хо ло ги ја та е сту ди ја на чо ве ко ва та
ин те рак ци ја со ар ти фи ци ел на та око ли на, т.е. око ли на та соз да де на ди рек тно од чо веч ка ра ка а
ис то та ка де ка та а е и сту ди ја на ре цип роч на та ко ре ла ци ја со пси хо ло ги ја та на чо ве кот-жи тел
(Saunders, 2003). Од ова а кла си фи ка ци ја про из ле гу ва зна чај нос та ка ко на на ши от од нос кон од
при ро да та да де но то ко е го со чи ну ва гра дот та ка и на од но сот кон од нас соз да де но то. От ту ка, мо -
же да се зак лу чи де ка пре ми са та за муд ро то пси хо лош ко пла ни ра ње на прос то рот во кој жи ве е -
ме, вни ма вај ќи на со од но сот, ко ре ла ци ја та на она ко е сме го за тек на ле со она ко е ќе го
соз да де ме врз не го ви те ос но ви, а со цел пок ва ли тет но и пси хич ки поз дра во и адап тив но жи тел ству -
ва ње, прет ста ву ва ос но ва на се то пси хо лош ки-ур ба но жи ве е ње.

Сту ди ја та на Ванг-Ченг, Зеј д и На за ре ли (2016) су ге ри ра де ка ур ба ни за ци ја та вли ја е врз око лин -
ска та пси хо ло ги ја на по е ди не цот и не го во то мен тал но здрав је, од нос но де ка нев ро ти циз мот е про -
нај ден ка ко ста тис тич ки зна ча ен ток му кај ур ба на та по пу ла ци ја во со од нос од ду ри 90-10 %
нас пре ма ру рал на та по пу ла ци ја. По пра ша ње то на пси хо ти циз мот, ре зул та ти те се уш те по ра ди -
кал ни, т.е. нас пре ма при сус тво то на пси хо ти ци за м ме ѓу ур ба ни те жи те ли, не е про нај ден ни е ден
слу чај на пси хо ти ци за м ме ѓу ру рал ни те жи те ли, што ав то ри те го тол ку ва ат со не га тив но то вли ја ни -
е на ур ба низ мот и пот ре ба та од адап та ци ја на жи те ли те на ис ти от (Wang Chen, Zaid, Nazarali, 2016,
стр. 36). Во склад со ови е на о ди ода т и на о ди те на Зејд, Но ба ја и Хас лин да (Zaid, Nobaya, Haslinda,
2009), ко и ве ла т де ка ур ба низ мот има штет ни по след ици врз чо ве ко во то од не су ва ње и де ка ме ѓу
дру го то, то а е сво е ви ден инс тин кти вен па терн. Сту ди ја та по ка жу ва и де ка лу ѓе то ед нос тав но се
скло ни да до жи ве а т нер вен слом и/или пси хо лош ка теш ка кри за под деј ство то на не ко и веш тач ки
ус ло ви во гра до ви те и нив на та пре на се ле ност.

Вак ви те на о ди а и мно гу дру ги ко и зас лу жу ва ат по го ле ма ек спло ра ци ја и ис тра жу ва ње и во слу -
ча јот со Скоп је, са мо ука жу ва ат на не оп ход нос та од на уч ни и струч ни сог ле ду ва ња на сос тој би те
во на ши от град а ко и непо бит но и непов рат но н струк ту ри ра ат ка ко лич нос ти, вли ја ат врз на ши от
ка рак тер и тем пе ра мент, а се ка ко со вре ме по ста ну ва ат и на ши трај ни, ге не ра цис ко пов рза ни
инс тин кти вис тич ки пси хо лош ки тен денции.
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Опис на пред ме тот и ак тив нос ти те по Ур ба ни за м 1:

Се мес тар и го ди на на изу чу ва ње: зим ски се мес тар, 2018/2019 г. 

Се мес трал на веж ба: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни прос то ри во Скоп је

Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Пред ме тот Ур ба ни за м 1 е за дол жи те лен пред мет кој се изу чу ва во зим ски от се мес тар со сту -
ден ти од пет ти се мес тар.

Во овој се мес тар, Се мес трал на та веж ба прет ста ву ва из ра бот ка на про ек т за нов пар к на кон -
крет на ло ка ци ја ко ја мо мен тал но е за пуш те на, не од ржу ва на или нефун кци о нал на пов рши на.
Пре ку ур ба на та ре ви та ли за ци ја из врше на на од ре де на та ло ка ци ја, тре ба да се из врши пре на ме -
на на прос то рот во нов зе лен прос тор. 

Се ми нар ска та ра бо та има за цел да се из врши ур ба на ре ви та ли за ци ја на јав ни зе ле ни прос то -
ри во цен трал но то град ско под рач је на Скоп је пре ку прет ход но из врше на иден ти фи ка ци ја и ма -
пи ра ње на по стоеч ки те зе ле ни пов рши ни на ко и им е пот реб но “за жи ву ва ње”. Ре ви та ли за ци ја та
тре ба да се из врши со ед нос тав ни, бр зи и еко ном ски при фат ли ви ин тер венци, а ко и ќе има ат го -
ле мо вли ја ни е врз ес тет ски от и ви зу ел ни от из глед и фун кци о нал нос та на но ви от зе лен прос тор. 

Ко неч ни те про ек ти се про из вод на из врше ни те ана ли зи и ис тра жу ва ња со при ме не ти те ме то ди:
ур ба но ма пи ра ње на сло бод ни зе ле ни пов рши ни, про у чу ва ње на струч на до ку мен та ци ја и ли те -
ра ту ра, из ра бот ка на сту ди и на слу чај и ко рис те ње на јав ни ан кет ни пра шал ни ци.  
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Сту ден тски про ек ти по пред ме тот Ур ба ни за м 1

Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Анас та зи ја Ач коска, сем.5

Опис на иде ја и концепт:
„Пар к на но ви на ри те“ се на о ѓа во на сел ба та Ка пиш тец,нас про ти Ми нис тер ство за об ра зо ва ни -

е и на у ка. Концеп тот на про ек тот е ре ви та ли за ци ја на пар кот и об но ву ва ње на ур ба на та оп ре ма.
Иде ја та е да со по са ду ва ње то на раз но бој ни ја пон ски цве ќи ња и ја пон ски дрва му се овоз мо жи
но во фун кци о ни ра ње на пар кот и при до не се  овој прос тор се по до бри за лу ѓе то ко и по ми ну ва ат
од ре ден дел од де нот во овој парк. Ис то та ка во цен трал ни от дел на пар кот е по ста ве но дет ско иг -
ра лиш те, лет ни ков ци и струк ту ри од ја же, а на кра јот од пар кот е по ста вен пар к за до маш ни ми -
ле ни ци кој слу жи за рек ре а ци ја и вос пи ту ва ње на ми ле ни ци те. Од спро тив на та стран, по ста ве на
е фон та на па ра лел но со ули ца та.Ур ба на та оп ре ма сод ржи клу пи,со неп ра вил на фор ма ко и ја
сле да т ли ни ја та на па те ки те,ви со ки кан де ла бри, кор пи, поп ло чу ва ње со еко плоч ки ко и ја ап сор -
би ра ат во да та.

Спо ред но воп ред ви де на та сос тој ба, со но во то зе ле ни ло,ур ба на та оп ре ма и фун кци и пред ви -
де ни во пар кот, се  пред ви ду ва по е фек тив но и по го ле мо ко рис те ње на пар кот.
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Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Ел кен да Ха ни, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Oвој пар к се на о ѓа по ме ѓу рес то ра нот МК Ц и ком плек сот су до ви во Скоп је.
Постоеч ки от зе лен прос тор на та а ло ка ци ја не ги за до во лу ва пот ре би те на гра ѓа ни те ко и жи ве а т

и ра бо та т во та а об ласт. Пре ку те рен ски те ана ли зи и ис тра жу ва ња се за бе ле жи де ка се гаш на та
сос тој ба на овој прос тор е заг ри жу вач ка по ра ди то а што тој не е од ржу ван, вал кан, не освет лен и
не без бе ден. 

Концеп тот за но ви от пар к пред ви ду ва за жи ву ва ње и ос ве жу ва ње на фун кци и те и еле мен ти те на
по стоеч ка та зе ле на пов рши на. Но ви те ин тер венци и вклу чу ва ат хор ти кул тур но уре ду ва ње, са де ње
на раз но вид ни рас те ни ја – ви со ко, нис ко и заш тит но зе ле ни ло, поправ ка на по стоеч ки те па те ки и
прис та пи и по ста ву ва ње на но ва ур ба на оп ре ма во пар кот, при тоа, нај го ле м ак цен т да вај ќи на
ос вет лу ва ње то во пар кот. 

Но во то ре ше ни е за пар кот е спој на ја вен прос тор со по ве ќе фун кции: дел за ре лак са ци ја, дел
за за ба ва и со ци ја ли за ци ја, дел за од ржу ва ње нас та пи, ка ко и дел за ми ле ни ци. Ови е инер венци -
и ќе при до не са т за по фун кци о нал но и ра ци о нал но ко рис те ње на пар кот за си те гра ѓа ни од та а
об ласт.
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Се мес трал на веж ба: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни прос то ри во Скоп је

Сту ден ти: Анас та зи ја Ач коска и Ел кен да Ха ни, сем.5

Опис на иде ја и концепт:
Јав ни от зе лен прос тор на кој што ќе се врши ур ба на та ре ви та ли за ци ја се на о ѓа во на сел ба Кар -

пош, по за ди СЦ Бо рис Трај ков ски. Се гаш ни от из глед на ло ка ци ја та е на нис ко ни во – ло ка ци ја та
прет ста ву ва нефун кци о нал нен прос тор на кој се на о ѓа ма ла депо ни ја. За бе ле жу вај ќи ги по тенци -
ја ли те на овој прос тор, се од лу чи да се пре на ме ни во нов парк. 

Иде ја та на про ек тот прет ста ву ва уре ду ва ње на зе ле ни от прос тор со од вет но спо ред ре фе рен -
тни те точ ки на око ли на та и пот ре би те на лу ѓе то од та а на сел ба, ут врде ни пре ку јав ни ан ке ти. Би -
деј ќи во бли зи на се на о ѓа Град ски от парк, концеп тот и из гле дот на но ви от пар к про из ле гу ва од
град ски от пар к -  фор ма та, из гле дот и сод ржи ни те се инс пи ри ра ни од не го. Ва жен еле мен т на
но ви от пар к е пов рзу ва ње то со Град ски от пар к пре ку дрвен пе чач ки мос т со буј но зе ле ни ло. Ка -
рак те рис тич ни еле мен ти на но ви от пар к се езер ца та и ре ки те ка ко и ур ба на та оп ре ма и фло ра -
та. Пар кот се сос то и од не кол ку зо ни. Во сре диш ни от дел на пар кот е про ек ти ра на дет ска зо на,
ко ја е оп кру же на со ја пон ски дрва и нис ко заш тит но зе ле ни ло, а во непос ре дна бли зи на е пред -
ви ден прос тор за спорт ски ак тив нос ти и зо на за ре лак са ци ја. Ур ба на та оп ре ма се сос то и од клу -
пи со ви со ка дрве на над стреш ни ца со зе ле ни ло, нис ки кан де ла бри, кор пи за от па до ци, чеш ми и
фон та ни ко и ја сле да т ли ни ја та на езер ца та. 
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Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Ју ли а на Стоја нов ска, сем.5

Опис на иде а и концепт: Зе лен прос тор бр. 1
Зе ле ни от прос тор се на о ѓа до хо тел ИБИС, во бли зи на на плош та дот. То а е мал зе лен прос тор во

вид на двор но мес то пред стан бе на та згра да со два вле за. На тро то а рот пред пар кот има пар ки -
ра лиш те за во зи ла. Иде ја та за ре ви та ли зи ра ње на овој ја вен зе лен прос тор е со цел соз да ва ње
на ур ба но кат че ка де ста на ри те од ко лек тив на та стан бе на згра да ка ко и вра бо те ни те во ком па -
ни и те во око ли на та ќе мо жа т да ос тва ра т па у за на от во ре но во еден мал но ини ти мен дел од пар -
кот. Во сре диш ни от дел на пар кот, се на о ѓа коцка од бе ло сив кас т мер мер на кој на два та ќо ша
има по ста ве но дрве ни дас ки ка ко клу пи, а од дру ги те два ќо ша се из диг ну ва ат три а гол нес ти мер -
мер ни жар ди ње ри од те ра ко та бо ја во ко ја има по са де но лис то пад ни др в ја со го ле ми крош ни за
да др жат сен ка над клу пи те. На о ко лу овој сре ди шен мер ме рен дел, по ста ве ни се клу пи, а из ме -
ѓу нив вгра де ни сак си и со цве ќи ња. По дот е из гра ден од брод ски под, кој да ва топ ли на во прос то -
рот и во зим ски те де но ви. Око лу не го има мал зе лен по јас, а по то а круж но се по ста ве ни па те ки
од ка мен ко и поч ну ва ат од тро то рот а зав ршу ва ат кон вле зо ви те од стан бе на та згра да со што обез -
бе ду ва неп ре че на ко му ни ка ци ја, без воз не ми ру ва ње на сре диш ни от ин ти мен прос тор. Спре ма
тро то а рот-пар кин г по са де ни се зим зе ле ни др в ја ко и шти та т од бу ча ва и га со ви. 

Опис на иде а и концепт: Зе лен прос тор бр. 2
Зе ле ни от прос тор се на о ѓа по ме ѓу Олим пис ки от ба зен и ав то бус ко то стоја лиш те. То а е прос -

тра на јав на зе ле на пов рши на, ко ја со неј зи на ре ви та ли за ци ја мо же да се оп ле ме ни во еден ур -
бан ко ри сен зе лен прос тор во кој по се ти те ли те, ми ну ва чи те и жи те ли те на о ко лу ќе мо жа т да
прес то ју ва а ти по дол го вре ме, од ма рај ќи се во еден то пол ам би ен т оп кру жен со цве ќи ња и др в ја.
Пос та ве ни се три па те ки, од три стра ни ка де нај чес то се од ви ва ко му ни ка ци ја та и дви же ње то на
ми ну ва чи те, од ко и па те ки,се прис та пу ва кон клу пи те со ис ка чу ва ње на две ска ли, па сим ну ва ње
на че ти ри ска ли на до лу. Це ли от прос тор за се де ње е на ни во -30 см и + 30 см од 0 ко та, ка де се
по са де ни нис ки жбу но ви и цве ќи ња. Клу пи те се по лук руж ни, сле деј ќи го сви о кот на ла ви рин тот. На
по дот има брод ски под, а по сре ди на та на ла ви рин тот има по са де но лис то пад ни др в ја ко и овоз -
мо жу ва ат сен ка над клу пи те. Гус то се по ста ве ни кан де ла бри, со цел по доб ро ос вет лу ва ње на пар -
кот и во ноќ ни те ча со ви. На ко лу, а осо бе но спре ма бу ле ва рот се по ста ве ни зим зе ле ни  др в ја, со
цел заш ти та од бу ча ва и га со ви. 
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Се мес трал на веж ба: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Ју ли а на Стоја нов ска, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Пред мет на ур ба на ре ви та ли за ци ја при ка жан на овој пла ка т е за пуш те ни от прос тор кој се на о -

ѓа по ме ѓу МОБ, згра да та на Фил хармо ни ја и Да ут Па шин Амам. Иде ја та за про ек тот на овој пар к
е соз да де на врз ос но ва на се гаш ни те па те ки низ ко и ми ну ва ат ми ну ва чи те, ко и гле да но од птич ја
пер спек ти ва, соз да ва ат два три а гол ни ка во фор ма на две ср ца. Ср це то ка ко сим бол на љу бов
кон умет нос та, ба ле тот, му зи ка та, ар хи тек ту ра та. Во по лук руж ни те де ло ви од ср ца та, из гра де ни
се че ти ри ма ли ам фи те ат ри пок ри е ни со зе ле ни ло, ко и се из ди га ат од пар кот, а пред нив во вид
на три а гол ни к во сре диш та та од два та пар ка има об мис лен прос тор во вид на сце на, на ко ја умет -
ни ци те ќе мо жа т да веж ба ат и да из ве ду ва ат сво и точ ки. Око лу ови е пар ко ви во вид на ср ца има
пе шач ки па те ки, на ко и има по ста ве но клу пи и то а по две клу пи и кор па за от па до ци по ме ѓу две те
клу пи, ко ја мо же да би де пок ри е на со цве ќе. По ме ѓу ови е два пар ка, има уш те еден три а гол нес т
пар к во кој до ми ни ра фон та на во сре ди на та а на о ко лу има по ста ве но во вид на ог ра да ма ли
фон та ни ко и жу бо ра т и се из ле ва ат во стак ле ни от сад ка ко ба зен. Вак ва ог ра да има по ста ве но и
на па те ка та око лу Да ут Па шин Амам, и иде ја та е со цел да им се овоз мо жи на сле пи те ли ца да
се дви жа т по звукот на во да та ко ја жу бо ри, од нос но по зву ци те на овој парк. Ка рак те рис ти чен еле -
мен т е еден мал дел од пар кот во кој по ста ве ни се пи ра ми дал ни клу пи за се де ње, на раз лич ни
ни воа, и пок ри е ни од дрвен ма те ри јал во нај раз лич ни бо и и тек сту ри, да вај ќи еден ра зиг ран и жи -
во пи сен прос тор за инс пи ра ци ја на мла ди те умет ни ци. 
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Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Ми ле Јан ку лов ски, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Иде а та за овој про ект, кој е пред ви ден на ова а пов рши на, е за жи ву ва ње на еден за поста -

вен град ски зе лен прос тор. Цел та на про ек тот е да се по ну ди но ва иде ја за збо га ту ва ње и зго ле -
му ва ње на фун кци о нал нос та на ова а зе ле на пов рши на, ка ко и пре ра су ва ње во „еко лош ки
фил тер“ за про чис ту ва ње на за га де ни от воз дух.

Во но воп ред ви де на та сос тој ба се пред ви ду ва по ста ву ва ње на по ве ќе сод ржи ни и зо ни за ре лак -
са ци ја ко и би го про ме ни ле на чи нот на ко рис те ње на жи те ли те од овој дел на гра дот, да ва ње при -
до нес за нов „ос ве жен“ из глед во ова  под рач је пре ку фун кци о на лен прос тор кој ќе би де
фи нан сис ки ис плат лив и воз мо жен за уре ду ва ње. Се оче ку ва по го ле мо и по е фи кас но ко рис те -
ње на пар кот и ес тет ско ра зу ба ву ва ње на окол на та сре ди на. 

Во но ва та сос тој ба се пред ви ду ва по ста ву ва ње на: но ва ур ба на оп ре ма - клу пи за се де ње, кор -
пи за от па до ци, кан де ла бри; ка ко и за зе ле ну ва ње со но во нис ко, ви со ко и заш тит но зе ле ни ло (бре -
зи, ли пи, бо ро ви,чем пре си).

Но во то јад ро на пар кот се на о ѓа по за ди по стоеч ка та ав то бус ка та по стој ка по бу ле ва рот кој е од -
но во поп ло чен и про ши рен и до пол ни тел но е збо га тен со но ва ур ба на оп ре ма. Пос та ве ни се и
дру ги сод ржи ни низ пар кот - лет ни ков ци, во де лот на по гус та та ве ге та ци ја.
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Се ми нар ска ра бо та: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни јав ни зе ле ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Мартин Пет ру шев ски, сем.5

Опис на иде а и концепт: Ур бан пар к – К. Во да и пар к спро ти Град ска бол ни ца - Скоп је
Иде а та за ин тер венци ја на ови е зе ле ни пов рши ни про из ле гу ва од пот ре ба та и жел би те на гра ѓа -

ни те за по фун кци о нал но ко рис те ње на зе ле ни те пов рши ни и ес тет ско то ра зу ба ву ва ње на ис ти те. 
Цел та на про ек тот е пре ку еко ном ско при фат ли ви ин тер венци и да се ре ви та ли зи ра ат јав ни те зе -

ле ни пов рши ни ко и мо мен тал но се за пуш те ни и нефун кци о нал ни. Изра бот ка та на про ек тот се
сос то и од след ни те фа зи: 

1. Те рен ско ор га ни зи ра ње на ло ка ци и те - ма пи ра ње, ме ре ње и сл;
2. За чу ву ва ње на по стоеч ки те па те ки - ин тер венци ја во поп ло чу ва ње то и са ни ра ње то на ош те те -

ни те под ни об ло ги;
3. Са де ње на но во пар ков ско зе ле ни ло - нис ко, ви со ко и де ко ра тив но;
4. Пос та ву ва ње на но ва ур ба на оп ре ма - клу пи, кор пи за од па до ци, ос вет лу ва ње, ог ра ди, пар -

кин зи за ве ло зи пе ди и сл.
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Се мес трал на веж ба: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни прос то ри во Скоп је

Сту ден ти: Ми ле Јан ку лов ски и Мартин Пет ру шев ски, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Но ви от пар к се на о ѓа во непос ре дна бли зи на на СЦ Бо рис Трај ков ски, по точ но на трев на та пов -

рши на пред те нис ки те те ре ни во сос тав на цен та рот. Концеп тот на овој про ек т е за жи ву ва ње на
еден за поста вен град ски прос тор за ид но збо га ту ва ње и зго ле му ва ње на фун кци о нал нос та.

Спо ред но во пред ви де на та сос тој ба со но ви те еле мен ти и фун кци и пред ви де ни во пар кот се
оче ку ва по го ле мо и по е фи кас но ко рис те ње и по доб ру ва ње на жи вот на та сре ди на. Се пред ви ду -
ва по ста ву ва ње на ур ба на оп ре ма: клу пи за се де ње, кан ти за от па до ци, кан де ла бри; по зе ле ну ва -
ње со носко и ви со ко зе ле ни ло, лет ни ков ци.

Иде а та на овој пар к е по ста ву ва ње на по ве ќе рек ре а тив ни сод ржи ни ко и би го “вра ти ле” ду хот и
про ме ни ле на чи нот на жи ве е ње на жи те ли те од ова а и окол ни те сре ди ни, ка ко ин те рак тив на сод -
ржи на со при ро да та и ужи ва ње во неј зи ни те бла го де ти. Ка рак те рис ти чен е т.н. зе лен ко ри дор, кој
би ги пов рзу вал но ви те пар ко ви око лу по стоеч ки от спорт ски цен тар.

Пос та вен е из дво ен прос тор со жи ва фа у на кој до пол ни тел но е збо га тен со плат но, ко е ќе слу -
жи ка ко со би ра лиш те во ноќ ни те ча со ви за при ка жу ва ње на фил мо ви.

Пос та ве ни се и дру ги из дво е ни сод ржи ни ка ко прос тор за шах ко и ќе мо жа ат да го ужи ва ат пен -
зи о не ри те и дру ги те љу би те ли на овој спорт, прос тор за де ца и иг ра лиш те од еде на та стра на, до -
де ка од ду га та стра на ќе има ла ве рин т со нис ко зе ле ни ло, пар к за ми ле ни ци и прос тор со спра ви
за веж ба ње.
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Се мес трал на веж ба: Ур ба на ре ви та ли за ци ја на за пуш те ни прос то ри во Скоп је

Сту дент: Дар ко Сми лев ски, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Ло ка ци ја та пред ви де на за пар к со спорт ски рек ре а ти вен цен тар е со пов рши на од 15.500 м2 и

се на о ѓа во на сел ба та Ки се ла Во да, во об лас та Ста ра Рам па, по за ди стан бе ни те згра ди Адо ра
Flatiron и Илин ден ка и фир ма та Seavus. Сло бод ни от прос тор по ме ѓу ови е об јек ти е мо мен тал но
во ло ша и за пуш те на сос тој ба, пол н со смет и гра де жен от пад, а до не о дам на бе ше и збир но
мес то за без дом ни ци со им про ви зи ра ни жи ве а лиш та. По ра ди ова, не о ход на е ин тер венци ја за
за жи ву ва ње на овој прос тор. 

Фор ма та на пар кот про из ле гу ва од те рен ска та кон фи гу ра ци ја на ло ка ци ја та, фор ма та на пар -
це ли те ко и го де фи ни ра ат прос то рот и ули ци те и прис та пи те ко и го оп кру жу ва ат ис ти от. 

Иде а та и концеп тот на про ек тот про из ле зе од пот ре ба та на жи те ли те ко и жи ве а т во окол ни те стан -
бе ни згра ди и ку ќи. Пре ку из врше ни те те рен ски ана ли зи, и мет до лош ки ис тра жу ва ња (сту ди и на
слу чај, ин тер вју а со жи те ли те и ан кет ни пра шал ни ци), се зак лу чи де ка овој прос тор по се ду ва афи -
ни те ти за пре рас ну ва ње во но ва зе ле на зо на, т.е. пар к кој ќе оп фа ти по ве ќе зо ни: зо на за спорт и
рек ре а ци ја, зо на за ре лак са ци ја, дет ска зо на за иг ра ње, ја вен прос тор – пла то за јав ни со би ри и
по ве ќе на мен ски ам фи те а тар за му зич ки нас та ни, ли те ра тур ни со би ри и сл. 

Зо на та за спорт и рек ре а ци ја го за фа ќа се ве ро-за пад ни от дел од пар кот и прет ста ву ва кон ти ну -
и ран ли не а рен про дол же ток на по стоеч ки от те рен за фуд бал кој се на о ѓа вед наш до из бра на та
ло ка ци ја. Но ва та зо на за спорт сод ржи 4 спорт ски те ре ни од ко и два те ре ни за од бој ка на пе сок,
те рен за мал фуд бал и ко шар кар ски те рен. Око лу пар кот е пред ви де на и ве ло си пед ска па те ка
ко ја мо же да се про дол жи и пов рзе со окол ни те ули ци и бу ле ва ри низ на сел ба та Ки се ла Во да. 

Во крај ни от лев дел на но ви от пар к е про ек ти ран ја вен прос тор – пла то, во чи ј цен тра лен дел е
пред ви де на фон та на. Око лу пла то то се раз ви ва ат па те ки ко и со ме ѓу себ но вкрсту ва ње фор ми -
ра ат агол ни пов рши ни, ис пол не ти со зе ле ни ло, по чи ја внат реш нос т и пе ри ме тар се за са де ни
дрва. Ови е трев ни пов рши ни се на ме не ти за од мор, рек ре а ци ја и со би ри. Во пар кот се пред ви -
де ни раз ни ви до ви на ви со ко, нис ко и заш тит но зе ле ни ло ка ко: Ела, Бре за, Бор, Чем прес, Ли па, Чи -
нар и раз ни ви до ви на цве ќи ња. 

Цен трал ни от дел на пар кот го за фа ќа зо на та за ре лак са ци ја и дет ска та зо на ко ја е пред ви де на
да се сос то и од раз ни дет ски рек ви зи ти за иг ра и рек ре а ци ја, до де ка пак на крај ни от де сен дел
од пар кот е пред ви ден ам фи те а та рот. 

Цел та на овој про ек т е по ну да на но во ар хи тек тон ско-ур ба нис тич ко ре ше ни е пре ку ис ко рис ту -
ва ње на по тенци ја ли те на овој прос тор пре ку ур ба на ре ви та ли за ци ја и соз да ва ње на но ва зе ле на
пов рши на - пар к кој ќе ги за до во лу ва пот ре би те на жи те ли те на Оп шти на Ки се ла Во да, ќе при до -
не се до ес тет ско и ви зу ел но ра зу ба ву ва ње на око ли на та и град ски от пеј заж и ќе би де од еко лош -
ко, ви тал но зна че ње за бор ба та со ае ро за га де нос та.
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Опис на пред ме тот и ак тив нос ти те по Пеј заж на ар хи тек ту ра

Се мес тар и го ди на на изу чу ва ње: зим ски се мес тар, по сти п лом ски сту дии,  2018/2019 г. 

Се мес трал на веж ба: Ур ба ни ин тер венци и на пар кот Же на – Бо ре ц во Скоп је

Пред ме тот Пеј заж на ар хи тек ту ра се изу чу ва во 4та го ди на, во пост дип лом ски те сту дии. 
Ова а го ди на, се мес трал на та веж ба бе ше да се из врша т ур ба ни ин тер венци и на пар кот Же на –

Бо ре ц во Скоп је. Пар кот Же на – Бо рец, иа ко е единствен по го ле м зе лен прос тор во цен трал но то
град ско под рај че, во те кот на из ми на ти те 10 го ди ни по стоја но го ме ну ва ше концеп тот, ка рак те рот
и фун кци ја та. При чи на за то а се по стоја ни те ар хи тек тон ско – кул тур ни ин тер венци и ко и драс тич -
но го ме ну ва а ли кот на пар кот, и ја на ма лу ва а про цен тнос та за зе ле ни ло то. 

Но ви те ре ше ни ја за пар кот Же на – Бо ре ц прет ста ву ва ат кре а тив ни ви зи и на сту ден ти те за ар хи -
тек тон ско, кул тур но и фун кци о нал но ре об ли ку ва ње на пар кот при то а соз да вај ќи нов ур бан, ја вен
и зе лен прос тор, дос та пен за си те ге не ра ци и и за раз лич на на ме на. 

Се мес трал на веж ба: Ур ба ни ин тер венци и на пар кот Же на – Бо ре ц во Скоп је

Сту ден ти: Ва си до ра Дас ка ло ва и Крис ти на Јан че ва, сем.7

Опис на иде а и концепт:
Пар кот Же на - Бо рец, уш те при не го во то офор му ва ње прет ста ву ва збир но мес то на мно гу лу ѓе

и раз ни ге не ра ции. Во вре ме ко га град ски от жи вот е ди на ми чен и ка рак те ри зи ран со бр зи про -
ме ни ко и се по чес то не га тив но вли ја ат врз жи те ли те, овој про ек т прет ста ву ва ре ше ни е ко е на ко -
рис ни ци те ќе им овоз мо жи ми рен и ре лак си ран прес тој во пар кот со глав на цел - чи та ње. 

Концеп т на та иде ја е да се соз да де прос тор (и мож ност) ка де што ќе мо же да ужи ва ат и да се
пов рзу ва ат лу ѓе од си те воз рас ти пре ку чи та ње кни ги. Про ек тот, пре ку фун кци о нал ни те, ес тет ски -
те и сод ржин ски те еле мен ти соз да ва но ви ат мос фе ри во ко и ќе се од ви ва ат пред ви де ни те ак тив -
нос ти - чи та ње, дру же ње и рек ре и ра ње.

При про ек ти ра ње то, осо бе но се по све ти вни ма ни е на пар тер но то и хор ти кул тур но то уре ду ва -
ње на пар кот. Се упот ре би ви со ко, нис ко и заш тит но зе ле ни ло, ка ко лис то пад но, та ка и зим зе ле -
но. Ур ба на та оп ре ма е футу рис тич ка, ко ја ко рис ти об нов ли ви из во ри на енер ги ја, и за
ко рис ни ци те на пар кот и за не го во то од ржу ва ње. Пе шач ки те па те ки се ге о мет рис ки офор ме ни и
вкрсте ни, во из глед на бук ва та „Ж“ и ло го то на ГТ Ц „#“ ка ко сим бо ли чен при каз на име то на пар -
кот и окол ни от об јект.
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Се мес трал на веж ба: Ур ба ни ин тер венци и на пар кот Же на – Бо ре ц во Скоп је

Сту дент: Мо ни ка Ди мит ро ва, сем.7

Опис на иде а и концепт:
Концеп тот на про ек тот има за цел за жи ву ва ње на пар кот Же на - Бо рец, со по се бен ос врт кон

прив ле ку ва ње на мла да та по пу ла ци ја на ко рис ни ци, по ста ву ва ње на но ва ур ба на оп ре ма, об но -
ву ва ње на ста ро то зе ле ни ло то и за са ду ва ње на но во ви со ко и нис ко зе ле ни ло. 

Иде ја та е по ста ву ва ње на по ве ќе рек ре а тив ни сод ржи ни, ко и би го про ме ни ле “ду хот” на овој
парк. Про ек ти ран е из дво ен прос тор на ме нет за шах, дел за рек ре а ци ја и чи та ње, до де ка пак цен -
трал ни от дел е на ме нет ис клу чи тел но за нај ма ла та по пу ла ци ја, од нос но де ца та. Пре ку ови е ин -
тер венци и би се по сти гна ло ур ба но и кул тур но за жи ву ва ње не са мо на са ми от пар к ту ку и на
град ски от тр гов ски цен тар и око ли на та. 

Аспек ти на хор ти кул тур но уре ду ва ње:
- Про те га ње на зе лен по јас око лу пар кот кој ќе ко рис ти ка ко од бран бен ѕид од ви со ка бу ча ва,

ис тов ре ме но за до во лу вај ќи ги ес тет ски те ба ра ња и ком пле мен ти рај ќи ја сли ка та на град ски те
бло ко ви – се са мо мал дел од по вол нос ти те на жи ви от ор га ни зам. 

- Во внат реш нос та на пар кот, во де лот на ме нет за зе ле ни пов рши ни во ви со ка ме ра се зас та пе -
ни цвет ни пов рши ни и гр муш ки, со што се превзе ме ни мер ки за по доб ру ва ње на овој прос тор кој
е од го ле мо зна че ње осо бе но за лу ѓе то кој по ми ну ва ат од ре ден дел од де нот во са ми от парк, а
ис то та ка и за са ми те ми ну ва чи.
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Се мес трал на веж ба: Ур ба ни ин тер венци и на пар кот Же на – Бо ре ц во Скоп је

Сту ден ти: Стефан Ми јов ски и Мо ха мед Фар ха, сем.7

Опис на иде а и концепт:
Пар кот Же на - Бо ре ц и кеј ски те пов рши ни, ка ко ис то рис ки, традицио нал ни и прос тор ни вред -

нос ти, има ат го ле мо зна че ње во офор му ва ње то на ур ба на та це ли на на цен трал но то град ско под -
рач је на Скоп је. От се ко гаш, пар кот прет ста ву вал збир но мес то на гра ѓа ни, со сил на гра ви та цис ка
уло га и оз на чу вал еден „мал цен тар во цен тар“. 

Концеп тот на но во то ре ше ни е на пар кот овоз мо жу ва цен трал но круж ни те по ста ве ни вод ни и зе -
ле ни пов рши ни да прив ле ку ва ат лу ѓе за од мор и ре лак са ци ја од се кој днев ни те ди на мич ни об -
врски. Цен трал ни от дел е за мис лен ка ко го ле м круг, сос та вен од фон та ни, цвет ни и зе ле ни
пов рши ни, фор ми ра ни пре ку сим бо лич на и сти ли зи ра на фор ма на ма ке дон ско то зна ме - осум
пе шач ки па те ки ко и во да т до цен трал ни от дел на пар кот.

Ка рак те рис ти чен еле мен т се ар ти фи ци јал ни те езе ра ко и соз да ва ат по доб ра при род на ат мос -
фе ра и при јат на за ужи ва ње. Од го ле ма та бу ка од со об ра ќа јот, фон та ни те ко иш то се на о ѓа ат во
ар ти фи ци јал ни те езе ра пра ва т та а бу ка да не се слу ша прем но гу и да би де мно гу попри јат но за
се де ње.
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Ур ба нис тич ка ра бо тил ни ца
До пол ни тел на, вон нас тав на ак тив нос т со сту ден ти од до дип лом ски и по сти п лом ски сту дии
Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Опис на ак тив нос ти те:
Ур ба на та ра бо тил ни ца прет ста ву ва вон нас тав на ак тив нос т ко ја се од ржа на Фа кул те тот за ар -

хи тек ту ра во пе ри о дот од ме се ц де кем ври 2018 до фев ру а ри 2019 го ди на, из ве де на со сту ден ти
од до дип лом ски и пост дип лом ски сту дии.

Цел та на ра бо тил ни ца та е про ек ти ра ње на сту ден ти те на ак ту ел ни ло ка ци и и сос тој би во ур ба -
низ мот ко и во да де но вре ме пре диз ви ку ва ат ин те рес во јав нос та, ка ко и тим ска ра бо та при ана -
ли зи ра ње то, ис тра жу ва ње то и под го тов ки те за ра бо та. 

Те ма ти ка та на ра бо тил ни ца та оп фа ќа 3 ак ту ел ни сос тој би во Скоп је 
ае ро за га ду а ње
цен тра лен град ски прос тор и про даж ба на зем јиш те 
ре а ли за ци ја на нов ДУП
Пре ку разра бот ка и ана ли за на ови е 3 сос тој би, сту ден ти те има а  за да ча да во о ча т ка ко ур ба -

низ мот е пов рзан со ови е сос тој би и проб ле ми и ка ко мо же да се над ми на т ис ти те пре ку про ек -
ти ра ње на нов пар к на кон крет на та ло ка ци ја.

Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Анас та зи ја Ач коска, сем.5

Опис на иде а и концепт:
Ло ка ци ја та на но воп ред ви де ни от пар к се на о ѓа во Оп шти на Цен тар, и се прос ти ра на пов рши -

на од 18.750 м2. Мо мен тал на та на ме на на ло ка ци ја та е от во рен пар кинг. Зна еј ќи де ка гра дот Скоп -
је се со о чу ва со ни за на проб ле ми од прос тор но-ур ба нис тич ки и еко лош ки ас пек ти, нов
оп штин ски пар к би прет ста ву ва ло на ји де ал но и ко рис но ре ше ни е за пра вил на ис ко рис те нос т на
јав ни от прос тор, чи ја ло ка ци ја обез бе ду ва до бри ус ло ви за про ек ти ра ње на ва ков тип на про ект. 

Иде ја та на овој про ек т е да се соз да де пар к кој ќе ги за до во лу ва пот ре би те на жи те ли те на Оп -
шти на Цен тар, ќе при до не се до ес тет ско и ви зу ел но ра зу ба ву ва ње на око ли на та и град ски от пеј -
заж и ќе би де од еко лош ко, ви тал но зна че ње по ра ди бор ба та со ае ро за га де нос та.

Концеп тот на про ек тот прет ста ву ва спој на ми на то то, се гаш нос та и ид ни на та. Пре ку ни за на ин -
тер венци и ка ко за са ду ва ње на ви со ко зе ле ни ло со ви до ви на див кос тен, ли па и цре ша, цве ќи ња
- бе ли ра ди, сар де ли и тем ја нуш ки, поп ло чу ва ње на пе шач ки па те ки со кал др ма, збо га ту ва ње на
пар кот со сод ржи ни ка ко ки ос ци за бон бо ни и вес ни ци, овој пар к прет ста ву ва омаж на ста ро
Скоп је и овоз мо жу ва ко рис ни ци те во пар кот да се се ќа ва ат на уба ви на та  и ми ри сот на ми на то -
то Скоп је. За по го ле м нап ре док на еко ло ги ја та и еко но ми ја та во блис ка ид ни на, во овој парк, во -
да та од ре ка та Вар дар, ќе се ре у пот ре бу ва и про чис ту ва пре ку по себ ни сис те ми, и ќе се
ис ко рис ти за пот ре би те на пар кот, за езе ра та и фон та ни те во не го, ка ко и за не го во од ржу ва ње.
Ур ба на та оп ре ма е пред ви де на со футу рис тич ки еле мен ти - ос вет лу ва ње со сен зо ри за дви же -
ње, клу пи ко и ја ко рис та т со лар на та енер ги ја за пол не ње на те ле фо ни, „wi-fi“ сло бод ни зо ни и сл.

Про те га ње то на зе ле ни от по јас око лу пар кот слу жи ка ко од бран бен ѕид од ви со ка та бу ка. Ис то
та ка зе ле ни от по јас се про те га пок рај па те ки те во внат реш нос та на пар кот и пок рај две те езер ца
кај прос то рот за ре лак са ци ја,ко и ги за до во лу ва ат ес тет ски те ба ра ња. Око лу т.н. „ам фи те а тар“,
по ста вен на сре ди на та на езе ро то на из ме нич но, во за вис нос т од клу пи те се на са де ни ли пи ко и
ви зу ел но и сен зи тив но го по доб ру ва ат тој прос тор. На два кра е ви од пар кот се на са де ни бо ро ви и
цре шо ви дрва, а во сре ди на та на поп ло че ни те де ло ви се на са де ни ди ви кос те ни. Бо ро ви те ко и се
на са де ни има ат заш тит на уло га, би деј ќи зим зе ле ни те дрва нај мно гу ги со би ра ат штет ни те чес тич -
ки од воз ду хот.
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Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Ел фа т Се ли ми, сем.5

Опис на иде а и концепт: Ва ри јан та бр. 1
Ло ка ци ја та за про ек ти ра ње на пар кот е со пов рши на од 18.750 м2 и се про те га низ це ли от по -

стоеч ки пар кин г нас про ти град ски от тр гов ски цен тар и хо те лот Holiday Inn. Ова а ва ри јан та пред ви -
ду ва за чу ву ва ње на по стоеч ки от фраг мен т од Но во Ма а ло, а ис тов ре ме но и до би ва ње на нов парк.

Фи зич ка струк ту ра (мор фо ло ги ја) на пар кот: По дел ба на прос то рот за до би ва ње на по ве ќе зо -
ни пре ку вкрсту ва ње и пов рзу ва ње на пе шач ки па те ки ко и прет ста ву ва ат глав ни „ули ци“. До би ва -
ње на орто го нал на улич на мре жа (пра во а гол на ре шет ка) со растоја ни е 18 / 18 м.

По дел ба на но ви те зо ни со вкрсту ва ње на по ма ли, т.н. спо ред ни пе шач ки па те ки. Се ко ја зо на
прет ста ву ва “ОТ ВО РЕ НА СО БА“ со раз лич на на ме на - зо на за му зи ка, зо на за чи та ње (от во ре на
биб ли о те ка), зо на за спорт, зо на за рек ре а ци ја, зо на за ре лак са ци ја, бо та нич ка гра ди на... Овој
пар к е на ме нет за сту ден ти те од окол ни те уни вер зи те ти – СТУ ДЕН ТСКИ ПАРК.

Опис на иде а и концепт: Ва ри јан та бр. 2
Фор ма та на пар кот е до би е на пре ку про дол жу ва ње на по стоеч ки те ули ци од Но во Ма а ло со што

се до би ва пов рзу ва ње на но во до би е ни те пе шач ки па те ки со по стоеч ки те вле зо ви и от во ри на ло -
ка ци ја та и до би ва ње на по ве ќе вле зо ви во пар кот. 

Но воп ред ви де ни от пар к прет ста ву ва спој на јав ни прос то ри со пар ков ско зе ле ни ло. Ка рак те рис -
тич ни зо ни на пар кот се: 

1. спорт ско-рек ре а ти вен дел 
2. дет ски за ба вен дел 
3. пла то - дел за од ржу ва ње јав ни нас та ни, со би ри и сл.
Ур ба на та оп ре ма се сос то и од клу пи, кан де ла бри, кор пи за от па до ци, чеш ми и фон та ни ко и ги

сле да т ли ни и те на па те ки те. 
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Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Аз би Му а ре ми и Осман Бај ра ми, сем.9

Опис на иде а и концепт:
Ло ка ци ја та за про ек ти ра ње на но ви от пар к е со пов рши на од 18.750 м2 и се про те га низ по стоеч -

ки от от во рен пар кин г нас про ти град ски от тр гов ски цен тар и хо те лот Holiday Inn. Овој про ек т пред -
ви ду ва за чу ву ва ње на по стоеч ки от фраг мен т од Но во Ма а ло, со мож нос ти за не гов иден раз вој, а
ис тов ре ме но и тран сфор ма ци ја на ја вен прос тор пре ку до би ва ње на нов пар к кој ќе ги оп слу жу -
ва пот ре би те на жи те ли те од цен трал но то град ско под рач је. 

Иде а та на овој про ек т е тој да прет ста ву ва ак тив на зо на ко ја ќе овоз мо жу ва да се ко рис ти ка ко
зо на ос вен за ре лак са ци ја, и за спорт и рек ре а ци ја. Сме тај ќи де ка на Скоп је му се пот реб ни по -
ве ќе зе ле ни (пар ков ски) и рек ре а тив ни пов рши ни, овој пар к прет ста ву ва спој на по ве ќе зо ни и ак -
тив нос ти ко и ќе при до не са т за ра ци о нал но, фун кци о нал но и “здра во” ко рис те ње на јав ни от
прос тор од си те ге не ра ции. 

Мор фо лош ки и фун кци о нал но, пар кот е по де лен на не кол ку зо ни ко и се фор ми ра ни со вкрсту -
ва ње на не кол ку па те ки, ко и прет ста ву ва ат глав ни пе шач ки зо ни во пар кот и пов рзу ва ња со окол -
ни те об јек ти. Цен тр ла на та зо на е вдлаб на та во прос то рот и прет ста ву ва зо на за јав ни со би ри -
от во рен ам фи те а тар, мес то за од ржу ва ње на раз ни из лож би, концер ти и сл. Зо на та за спорт и
рек ре а ци ја се на о ѓа на ис точ на та стра на на пар кот ко ја гра ни чи со Но во Ма а ло. Во не а се пред -
ви де ни 2 те ре ни за те нис и бад мин гтон и ед но мул ти на мен ско спорт ски те рен за мал фуд бал, ко -
шар ка, од бој ка и ра ко мет. Во сос тав на ова а зо на е пред ви ден и от во рен дел за фит нес и па те ки
за трча ње.

На се вер на та стра на на пар кот се на о ѓа по ве ќе на мен ски ја вен об јек т - спорт ски па ви љон кој
сод ржи рес то ран, га ле ри ја, прос тор за од ржу ва ње му зич ки нас та ни и сл. Па ви љо нот е про ек ти -
ран спо ред концеп тот на еко - ар хи тек ту ра та, кој це лос но се вкло пу ва во око ли на та и доз во лу ва
да при ро да та нав ле зе во са ми от об јект, до би вај ќи ефек т на непостоеч ка гра ни ца на “внат ре” и
“над вор”. 
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Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Иван ка Ка ра ѓо зо ва, сем.6

Опис на иде а и концепт:
Пр ви от че кор во овој про ек т е за чу ву ва ње на ста ри от дел од бло кот ка ко гес т за заш ти та на кул -

тур но то нас лед ство.  Концеп тот на пар кот е по зај мен од ма ке дон ска та до маш на гра ди на од 19 и
20 век. Во ма ке дон ска та до маш на гра ди на фо ку сен еле мен т е ку ќа та, а во овој пар к ќе би де цен -
трал ни от ми ни ам фи те а тар ка ко мес то за се де ње, со би ри, са та ни од кул ту рен и за ба вен ка рак -
тер, во чи ј склоп вле гу ва и ма ла по дигната би на.  Око лу не го се раз ви ва ат па те ки ко и со ме ѓу себ но
се че ње фор ми ра ат агол ни пов рши ни, ис пол не ти со зе ле ни ло, по чи ј пе ри ме тар ќе би да т за са де -
ни дрва. По ве ќе то од ови е трев ни пов рши ни ќе би да т на ме не ти за од мор, рек ре а ци ја и со би ри.
Ти пот на рас те ни ја ќе би де дел од ти по ви те ка рак те рис тич ни за ма ке дон ска та до маш на гра ди на
- Дрве нес ти рас те ни ја: MAGNOLIA GRANDIFLORA по пе ри ме та рот на трев ни ци те,  BUXUS
SEMPERVIRENS, шим шир, зе ле ни ка во де лот со ла ви ринт, CUPRESSUS SEMPER VIRENS, чем прес по ста -
вен во кру жен по тег око лу цен трал ни от дел и CUPRESSUS SEMPER VIRENS, бод ли ка, див пр нар во цен -
трал ни те де ло ви на од дел ни те трев ни ци. Цвет ни рас те ни ја по ста ве ни во де лот око лу
ам фи те а та рот: DAHLIA PINNATA, DIANTHUS BARBATUS, CALENDULA OFFICINALIS, LILIUM CANDIDUM. На
мес та се по ста ве ни дрве ни ки оск пун кто ви со ис та фор ма на ме не ти за ка фе це де ни со ко ви, хра -
на и раз ме на на кни ги. По те гот нај блис ку до цен трал ни от дел на бло кот кој гра ни чи со ма ал ски те
ку ќи има  трев ни ци  дет ско иг ра лиш те, ла ви рин т од зе ле ни ло и трев ни к со дрве ни клу пи и ма си за
со ци ја ли за ци ја. 
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Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Ан гел Зла та нов ски, сем.7

Опис на иде а и концепт:
Ло ка ци ај та на ме не та за про ек ти ра ње на нов пар к се на о ѓа во Оп шти на Цен тар, на мес то то на

от во ре ни от пар кин г спро ти град ски от тр гов ски цен та т и хо те лот Хо ли деј Ин. Ка ко ат рак ти вен град -
ски прос тор, во стро ги от цен тар на гра дот и дел од ур бан блок во кој се на о ѓа и фраг мен т од Но -
во Ма а ло, ова а ло ка ци ја ну ди до бри мож нос ти за пла ни ра ње и раз вој на нов пар к – ак ту ел на и
важ на пот ре ба на гра ѓа ни те на Скоп је.

Иде ја та прет ста ву ва футу рис тич ка ви зи ја и ре ше ние, ко ја ќе има глав на ка рак те рис ти ка: про -
чис ту ва ње на за га де ни от воз ду х во гра дот. За та а цел, во пар кот пред ви де ни се 3 глав ни тур би ни,
про чис ту ва чи на воз дух, чи ј ка па ци тет из не су ва 10 ми ли о ни куб ни мет ри воз ду х днев но, од нос но
пов рши на од 10 км квад рат ни. Ин спи ра ци ја за ови е ку ли – про чис ту ва чи прет ста ву ва не о дам но из -
гра де на та ку ла за про чис ту ва ње на воз ду х во Ки на.

Цел та на про ек тот е да по ну ди ефи кас но и бр зо ре ше ни е за спра ву ва ње со мо мен тал но то ае -
ро за га ду ва ње со ко е Скоп је се со о чу ва, во ед но и ат рак ти вен ја вен прос тор и зе ле на пов рши на во
цен трал но то град ско под рач је. Пар кот прет ста ву ва са мо од ржли во ре ше ни е и е енер гет ско не за -
ви сен по ра ди ис ко рис ту ва ње то и соз да ва ње то на елек трич на енер ги ја пре ку сон че ви те ко лек то -
ри по ста ве ни на це ла та пов рши на на про чис ту ва чи те и про ек ти ра ни те пе шач ки па те ки по ста ве ни
со ки не мат ски плоч ки ко и про из ве ду ва ат енер ги ја од дви же ње то на лу ѓе то.

Ур ба на та оп ре ма е пред ви де на да би де ис то та ка футу рис тич ка. Пред ви де ни се со лар ни клу -
пи ко и про из ве ду ва ат елек трич на енер ги ја за пол не ње на елек трич ни уре ди, ос вет лу ва ње то е ре -
ше но со т.н. “smart” сис те м – пре ку сен зо ри ко и ќе го сле да т дви же ње то на чо ве кот и се вклу чу ва ат
се кој па т ко га ќе де тек ти ра ат дви же ње. 

Це ли от пар к прет ста ву ва ед на сло бод на WI-FI зо на со бес пла тен ин тер нет. Во пог ле дот на зе ле -
ни ло то, пред ви де но е да се за са да т раз ни ви до ви на нис ко, ви со ко и заш тит но зе ле ни ло, ка ко и
лис то пад ни, зим зе ле ни и де ко ра тив ни др в ја ко и се на је фи кас ни при бор ба та со за га де ни от воз -
ду х ка ко цр н бор, чем прес, брес т и ли па. 
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Про ект: Про ек ти ра ње на нов пар к во оп шти на Цен тар

Сту дент: Крис ти на Стој чев ска, сем.10

Опис на иде а и концепт:
Скоп је ка ко гла вен град на држа ва, прет ста ву ва ад ми нис тра тив но- по ли тич ки, сто пан ски, кул ту -

рен и об ра зо вен цен тар кој тре ба да пре рас ну ва во сов ре ме на, свет ска мо дер на мет ро по ла.
Нај го ле м и нај бр з раз вој на гра дот е по сти гнат од вто ра та по ло ви на на 20от век, по сле ка тас тро -
фал ни от зем јот рес во 1963 го ди на. Гра дот, со сво и те но ви при о ри те ти и вред нос ти при до нел до
го ле м раз вој на се ко ја гран ка, со што би ла зго ле ме на гус ти на та на на се ле ност. Та а гус ти на и на -
се ле нос т до ве де до мно гу не га тив ни вли ја ни ја, ка ко и во се кој днев ни от жи вот со го ле ми от ме теж
и за га ден воз ду х врз здрав је то и рас по ло же ни е то на на се ле ни е то, та ка и по сов ре ме ни от ур ба ни -
зам. Гра дот по ле ка се ши ри и има проб ле м со неп лан ско гра де ње и пок рај то а што во рам ки те
на гра дот, ду ри и во са ми от цен тар, има не ис ко рис те ни прос то ри. Прос то ри ко и мо жа т да стна т
гра деж ни пар це ли или ар ти ку ли ра ни јав ни прос то ри за со ци ја ли за ци ја на гра ѓа ни те, ур ба ни зе -
ле ни пов рши ни за ре лак са ци ја, зго ле му ва ње на иму но лош ки от сис те м и кре а тив нос та. 

При мер за так ва не ис ко рис те на пов рши на, со ат рак тив на ло ка ци ја во цен та рот на гра дот е прос -
то рот кај го ле ми от от во рен пар кин г во Скоп је, кој се на о ѓа спро ти хо те лот „Хо ли деј Ин“, до Град -
ски от Тр гов ски Цен тар, и фраг мен т нa Но во Ма а ло. Ур ба ни от блок за фа ќа пов рши на од 6,2 ха е
ог ра ни чен со ули ци те „Фи лип Вто ри Ма ке дон ски“, кеј „13 ти Но ем ври“, бу ле вар „Ко чо Ра цин“ и ули -
ца та „Ми р че Ацев“. 

По ве ќе од по ло ви на од бро јот на об јек ти те ко и се га се на о ѓа ат на ло ка ци ја та се во ло ша сос тој -
ба и имај ќи пред вид де ка по го ле ми от дел од ло ка ци ја та е пар кин г на ед но ни во, за ло ка ци ја со
ис клу чи тел на ат рак тив на по зи ци ја во цен та рот на гра дот, та а е не до вол но ис ко рис те на и има ог -
ро мен по тенци јал за раз вој. След стве но на ова, за од ржлив и ква ли те тен раз вој на овој зна ча ен
град ски фраг мент, не е пот реб на из град ба на 3 ку ли со ме шо ви та на ме на, со кат нос т од 60 ка та
и без зе ле на пов рши на, ка ко што е пред ви де но во но ви от ДУП на Оп шти на Цен тар за град ска чет -
врт Ц 08. Овој про ек т пред ви ду ва спој на но ва јав на зе ле на пов рши на - оп штин ски пар к и ат рак тив -
ни јав ни прос то ри со но ви об јек ти за до му ва ње.

Цел та на овој про ек т е да се по ну ди но во ар хи тек тон ско-ур ба нис тич ко ре ше ни е пре ку ис ко рис -
ту ва ње на по тенци ја ли те на овој прос тор пре ку ур ба на ре ви та ли за ци ја. 

Концеп тот прет ста ву ва про дол жу ва ње и по чи т на иде а та на Кен зо Тан ге. Про ек ти ра на е но ва зо -
на за до му ва ње и ра бо та со чи не та од ви со ки стан бе ни ку ли и бло ко ви, ко и ја сле да т ли ни ја та на
по ста ве нос т и из град ба со со сед ни те ку ли и бло ко ви, про ек ти ра ни со сов ре ме но фа сад но и ес -
тет ско об ли ку ва ње - стак ле ни фа са ди, ко и ќе ја реф лек ти ра ат окол на та град ска ат мос фе ра.
Пред ви де ни се под зем ни пар кин зи на по ве ќе ни во а ко и ќе ги за до во лу ва ат пот ре би те на си те но -
ви жи те ли, ко рис ни ци и по се ти те ли сог лас но со го ле ми на та на но воп ро ек ти ра ни те пов рши ни со
град ба. 

Овој про ек т ну ди ре ше ни е ко е ќе би де ес тет ски и ви зу ел но уба во и при фат ли во во око ли на та и
ќе му да де нов мо де рен, чис т имиџ, кој ќе мо же да од го во ри на пот ре би те и ба ра ња та на гра дот
и во ид ни те го ди ни.
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